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"भरा वभजर ंआशे की शा आभचा 
 वघंऴष वऩंणूष भानलजातीवाठी आशे." 

प्रकयण १ वघंऴाषची ठठणगी 
१९८६ िा उन्शाऱा वॊऩत आरा शोता. काशी ऩरुुऴ, स्त्स्त्रमा ल 
भरुाॊिा एक वभशू एकत्रत्रतऩणे एका भोठ्मा कुयणातनू 
िाररा शोता. शे कुयण ऩस्त्चिभ ब्राझीरच्मा एका टोकारा, 
अॎभेझॉन जॊगराच्मा भध्मबागी, गयुाढोयाॊच्मा ियण्डमावािी 
याखरेर ेशोत.े  
 गयेु िायण्डमावािी जॊगरच्मा मा बागातीर झाड े
तोडून ती जाऱरी गेरी शोती. एकेकाऱी झाडाॊनी, लषृाॊनी 
बरून गेरेल्मा त्मा जमभनीलय आता प्रखय वमूाककयणाॊभऱेु 
पक्त याऩरेल्मा गलतािा थय उयरा शोता. 
 शी याऩरेरी बयुी जभीन ततच्मा वबोलतारच्मा 
घनदाट जॊगराॊऩेषा ऩणूाऩणे लेगऱी शोती. वबोलतारी 
अवणायॊ फायभाशी जॊगर शे ळकेडो लऴाांऩावनू बयऩयू 
वमूाप्रकाळ आणण वततच्मा ऩालवाभऱेु िाॊगरेि घनदाट 
झारे शोत.े इतकॊ  की ठदलवावदु्धा ततथ ेअॊधाय ऩडरेरा अवे. 
आवभॊतात ऩक्षमाॊिा ककरत्रफराट आणण ऩानाऩानात 
रऩरेल्मा कीटकाॊि े आणण ऩतॊगाॊिे आलाज बरून यशात 
अवत. दाट झाडॊ आणण लेरीॊनी जण ूभाॊडल घातरा शोता. 
वभदृ्ध, वलऩरु ठशयव्मा ऩानाॊिे छत मभऱाल्माभऱेु दक्षषण 
अभेरयकेतरॊ कडक ऊनशी जॊगराच्मा जमभनीऩमांत ऩोित 
नव.े 



त्मा शोयऩऱून टाकणारम्ा उन्शात ऩामी िारणारमा त्मा वभशूारा 
उन्शाऩावनू लािलण्डमावािी जलऱऩाव एकाशी झाडािा आवया 
नव्शता. ऩषी ककॊ ला कीटकाॊि ेनादभमी आलाजशी वाथीरा नव्शत.े 
जय आलाज अवराि तय, तो पक्त मा लयैाण जमभनीलय 
ऩडणारम्ा ऩालराॊिा फायीक आलाज. 
 मा वभशूाभधे वलाांच्मा ऩढेु अवरेरा भाणूव शा 
काशीवा फटुका, ऩोट ऩढेु आरेरा, काऱे कुयऱे केव अवणाया 
आणण िेशरम्ालय कामभ ओऱखीिॊ शव ूअवणाया शोता. त्माच्मा 
भानेलयिे केव लाढरेरे शोत े आणण कुयऱेऩणाभऱेु उरटे 
कपयलरेरे ठदवत शोत.े त ेत्मािॊ कऩाऱ झाकत शोते. त्मािे भोिे 
तऩककयी डोऱे त्मािॊ ळाॊत व्मस्त्क्तभत्ल दळालत शोते. तो शवरा की 
त्माच्मा डोळमाॊखारी वयुकुत्मा ऩडत. त्माच्मा तोंडाच्मा 
शारिारीभऱेु त्माच्मा झुऩकेदाय मभचमाशी रषात मेत. तो चिको 
भेंडडव शोता.  



त्मा गटातल्मा इतय रोकाॊप्रभाणेि भेंडडवशी आमषु्मबय 
झाडाॊतनू यफय काढून गोऱा कयण्डमािे काभ कयत अव.े यफयाच्मा 
झाडारा खाि भारून झाडाच्मा वारातनू तनघणाया िीक गोऱा 
कयण्डमािे त्माॊिे ठदलवबयािे काभ शोत.े शा िीक, ज्मारा 
रॎटेक्व म्शटरे जात,े तो अनेक टामवा, क्रीडाप्रकायाॊवािी 
रागणारमा लस्तू, खेऱाडूॊि े फटू आणण यफयाऩावनू फनणारमा 
इतय लस्त ूफनलण्डमावािी उऩमोगात आणरा जातो. 
     मा यफय गोऱा कयणारम्ा्रोकाॊिा उदयतनलााश रॎटेक्वच्मा 
वलक्रीतनू िार.े त ेरोक झाडारा ककॊ ला जॊगराॊना काशी इजा न 
कयता झाडाॊऩावनू रॎटेक्व काढत. अळा प्रकाये, झाडाॊना ककॊ ला 
जॊगराॊना कोणतीशी शानी ऩोशोिल ून देता जॊगरातनू उऩमकु्त 
वाभग्री गोऱा कयणे, ज्माभऱेु जॊगरातीर जभीन आणण झाडॊ 
दोन्शी ळाफतू याशतात, त्मारा आऩण ळाचलत ळतेी अवॊ म्शणतो.  
 ऩण त्मा अॎभेझॉनच्मा जॊगरात प्रत्मेकजण अळा 
ठटकाऊ ळतेीच्मा ऩद्धतीिा अलरॊफ कयीत नव्शता. अव े फयेि 
रोक शोत े जे मा ऩजान्म-लनाॊिा, जॊगराॊिा नाळ करून ऩवै े
कभालत शोत.े 
 ऩळवुॊलधान आणण ळतेीवािी दयलऴी शजायो एकय 
जॊगर काऩरॊ जात शोतॊ. जॊगरतोड शोत शोती. फाॊधकाभाच्मा 
धॊद्मात अवरेल्मा कॊ ऩन्मा, नलीन यस्ते तमाय कयण्डमावािी 
जॊगराॊि ेराॊफच्माराॊफ भोिे ऩटे्ट काऩनू काढत अवत. इभायती 
राकडाि ेव्मालवातमक, ळकेडो लऴाांऩावनू लाढत अवरेरी झाड े
राकडावािी खळुार तोडून टाकत. ऩालवाच्मा जॊगरात 
लाशणारम्ा अनेक नद्मा आता खाणउद्मोगाॊभध्मे लाऩयल्मा 
जाणारम्ा यवामनाॊभऱेु प्रदवूऴत झाल्मा शोत्मा.  

अतत लेगाने शे ऩजान्म-लन नष्ट शोत शोत.े जॊगर तोडरे जात 
शोत,े जाऱर ेजात शोते, प्रदवूऴत शोत शोत.े त्माभऱेु जॊगरातीर 
ठशयलऱीत यशाणारमा वलऩरु लन्मजीलाॊिा नाळशी झारा्शोता. 
खयॊतय लनाॊतरे लषृ, प्राणी, ऩषी, कीटक, ऩतॊग आणण पुरे मा 
वलाांि ेअस्त्स्तत्ल शे एकभेकाॊलय आणण लातालयणालय अलरॊफनू 
अवत.े मा ऩजान्म-लनाॊभध्मे झाड,े प्राणी ल ऩषी माॊच्मात 
ऩयस्ऩय वॊफॊधाॊिी वाखऱी आशे. वजील आणण बोलतारिे 
लातालयण माॊच्मातीर वॊफॊधाॊच्मा मा वाखऱीरा ऩरयवॊस्था 
(इकोमवस्टीभ) अव ेनाल आशे. अॎभेझॉनि ेजॊगर जयी खूऩि 
वलळार अवरे, तयी त्मातीर ऩमाालयण खूऩि नाजूक आशे. त े
वॊतरुीत यशाणॊ आलचमक आशे. जेंव्शा जॊगरािा काशी बाग 
तोडरा जातो तवे्शा शा वभतोर रलकय ढावऱतो, आणण 
ळकेडो, शजायोंच्मा वॊख्मेने लनस्ऩती आणण प्राणी नष्ट शोतात.  
 ह्मा जॊगराॊिा रश्ाव शोणे् शा केलऱ 
लन्मजीलाॊवािीि धोका नाशी. माभऱेु यफय गोऱा 
कयणाय्माॊच्मा ऩोटालय ऩाम मेतो, इतकेि नव्शे तय 
अॎभेझॉनरा लािलण्डमाच्मा भोठशभेदयम्मान चिको भेंडडव 
माॊच्मा रषात आरॊ त ेशे, की फायभाशी ऩालवािॊ शे ऩजान्म-लन 
(येन पॉयेस््व) नष्ट झाल्माने वॊऩणूा ऩथृ्लीच्मा लातालयणारा 
धोका तनभााण झारा आशे. १९८६ च्मा त्मा उन्शाळमातल्मा त्मा 
ठदलळी चिको भेंडडव फयोफय जाणाय्माॊिी भखु्म चि ॊता 
ऩथृ्लीच्मा बवलतव्माफद्दर नव्शती. चि ॊता शोती ती योजीयोटी 
कभालण्डमािा एकभात्र भागा धोक्मात आरा आशे शी. चिको 
भेंडडवने आता उजाडरेरा बाग वोडून त्रफकट आणण लऱणािी 
लाट धयरी, जी घनदाट जॊगराॊकड ेजात शोती. 



त्माॊनी दाट जॊगरात प्रलेळ कयताि धगधगणाया वमूा भागे 
याठशरा. अिानक वॊध्मेिी िादय ऩवयरी. जण ू शा वॊधीप्रकाळ 
कामभिाि शोता. त ेरोक जवजवे ऩढेु जाऊ रागरे तवे आता 
त्माॊनी गाणेशी वरुू केर.े त्मा गाण्डमािे वयू उभटत आणण दाट 
झाडाॊच्मा ठशयलऱीत गामफ शोत. लाटेत त्माॊना इतय यफय गोऱा 
कयणाय्माॊिी घये ठदवरी, जी राकडी ओॊडके आणण गलत माॊनी 
फाॊधरेरी शोती. त ेतावच्मा ताव िारत याठशरे. 
       जॊगरात, खूऩ आत ऩोिल्मालय त्माने वाखळमाॊिा (chain) 
आलाज ऐकरा. शा आलाज कयलतीिा शोता. मा कयलतीच्मा 
भदतीने जलऱऩाव कोणीतयी झाड े तोडत शोत.े मा रोकाॊना 
जॊगरािा शा बाग उद्ध्लस्त कयण्डमाऩावनू योखण्डमावािी 
भेंडडवने शी तकुडी मेथे आणरी शोती. मा रोकाॊना जॊगरािा शा 
बाग नष्ट कयण्डमाऩावनू योखण्डमावािी ळाॊतताऩणूा तनऴधेाच्मा 
मा प्रकायारा "एम्ऩेट" म्शणतात. 
 चिको भेंडडवने वलाांना एकत्र केर े आणण आता 
त्माॊना काम कयामिे शे वभजालनू वाॊचगतरे. "भाझा वलचलाव 
आशे की शे केलऱ भिूबय रोक आशेत. आणण त े 
आऩल्मा वलरुद्ध काशी 
 

कयणाय नाशीत. ऩयॊत ुआऩरा शेत ूत्माॊना ळाॊतऩणे वाॊगामरा 
शला. आऩण आक्रभक शोऊन फोरामरा नको 

आणण त्माॊना आऩरी बीती लाटणाय नाशी मािी काऱजी आऩण 
घेऊमा."  



आजऩमांत भेंडडवने ऩालवाच्मा जॊगराॊच्मा यषणावािी 
अनेक वत्माग्रशाॊिे आमोजन केर े शोत.े भेंडडव केलऱ 
त्माच्मा स्लत:च्मा याज्माति नव्शे तय वॊऩणूा 
अभेझोतनमाभध्मे मा वॊघऴाािे नेततृ्ल कयीत शोता. 
(ब्राझीरच्मा लामव्म बागात ऩालवाच्मा जॊगरारा 
अभेझोतनमा म्शणतात.) 
 जयी अॎभेझॉनरा लािलण्डमावािी भेंडडव 
कोणत्माशी प्रकायच्मा ठशॊवािायाच्मा वलयोधात अवर े तयी 
ज्मा रोकाॊना त्माॊनी वलयोध केरा त े ळाॊततावप्रम नव्शते. 
त्माॊनी डडवेंफय १९८८ भध्मे चिको भेंडडव माॊिी शत्मा केरी. 
ज्माने नेशभी अनमुामाॊना अठशॊवक भागााने जाण्डमावािी 
प्रेरयत केरे, तो भायरा गेरा, कायण तो जॊगर ेलािलण्डमािा 
प्रमत्न कयीत शोता.  
 चिको भेंडडवच्मा भतृ्मचू्मा लेऱेव त्मािा वॊघऴा, 
त्मािी िऱलऱ दक्षषण अभेरयकेच्मा ऩजान्म-लनाॊच्माशी फाशेय 
वला दयू ऩवयरी शोती. त्माॊच्मा प्रमत्नाॊभऱेु ऩमाालयणािी 
चि ॊता कयणाये वला रोक लनवॊलधानाच्मा मा भोठशभेभध्मे 
वाभीर झारे शोत.े 
"आम्शी यफयािी झाड ेआणण जॊगरातरी आऩरी जीलनळरैी 
लािवलण्डमावािी शा वॊघऴा वरुू केरा." ते म्शणार.े "भग 
आम्शारा वभजर ेकी आम्शी माद्लाये वॊऩणूा अभेझोतनमाि े
वॊयषण कयीत आशोत." 
"ऩण आता भरा लाटतॊम की आऩण वॊऩणूा भानलजातीवािी 
रढा देत आशोत," चिको भेंडडव ने म्शटरॊ शोतॊ. 

प्रकयण २ अॅभेझॉनचे ऩालवाचे जंगर 

अॎभेझॉनि ेऩालवािे जॊगर, (येनपॉयेस्ट) अथला ऩजान्म-लन 
इतके भोिे आशे! अॊदाज घ्मामिा अवेर तय बायतबय 
ऩवयरेल्मा भोठ्मा जॊगरािी कल्ऩना कया. ऩण नाशी, शे 
ऩजान्म-लन त्माऩेषाशी भोिे आशे. त्मात बायतावायख ेदोन 
देळ भालतीर. म्शणज े ककती? तय िोलीव राख िौयव 
भरैाॊऩेषाशी जास्त. म्शणजे ६२ राख िौयव ककरोभीटय. 
 आकाळातनू ऩाठशर ेतय शे ऩजान्म-लन अवीमभत 
ठशयव्मा गामरिावायख े ठदवत.े लास्तवलक शे अॎभेझॉनिे 
ऩजान्म-लन जैवलक वलवलधतनेे ऩरयऩणूा आशे. इतकॊ  की 
त्मािी कल्ऩनावदु्धा कयता मेणाय नाशी. मेथे ताऩभान 
नेशभीि जास्त अवत,े ऩाऊवशी खूऩ म्शणून आर्द्ाता देखीर 
खूऩ जास्त अवत.े माभऱेु ततथे अवॊ लातालयण झारॊ आशे की 
ज्मात झाड ेआणण प्राण्डमाॊच्मा शजायो प्रजाती ऩोवल्मा जातात 
ल त्माॊिी बयबयाटशी शोत.े 
 अॎभेझॉनच्मा ऩजान्म-लनाच्मा उफदाय ल 
ओरवय लातालयणात ऩन्नाव शजायाशून अचधक प्रजातीॊिी 
झाडॊ अस्त्स्तत्लात आशेत. अॎभेझॉन नदी आणण ततच्मा 
उऩनद्माॊभध्मे तीन शजायाॊशून अचधक प्रकायि े भावे 
आढऱतात. मा जॊगरात ळास्त्रसाॊना अलघ्मा दोन एकय 
षेत्रात छो्मा छो्मा बागात २३० ऩेषा जास्त प्रजातीॊिी 
झाड ेआढऱरी. दशा िौयव पूट षेत्रात वडरेल्मा ऩानाॊच्मा 
खारी ५० प्रकायच्मा भुॊग्मा आढऱल्मा, ततथरे एकि झाड 
४०० ऩेषा जास्त कीटकाॊना आधाय देत.े 



मा ऩजान्म-लनात, व्शामरे्व जातीिी झाड े ३० पुटाॊऩेषा 
जास्त लाढतात आणण वात पुटाॊऩेषा जास्त रुॊ द कभऱाॊिी 
पुरे (लॉटय मररी) वाऩडरी आशेत. मेथे आि इॊि राॊफ 
ऩॊखाॊवश, िभकदाय तनऱी पुरऩाखये आणण फाऱाच्मा 
भिुीऩेषा भोठ्मा बृॊगाॊवश, वाऩाॊवायख े कल्र े अवणाये 
वयुलॊट येंगाऱताना ठदवतात. वऩयायकू नालािे भावे वात 
पूट राॊफ लाढतात. माऩकैी फय्माि लनस्ऩती आणण प्राणी 
अव ेआशेत, जे    जगात इतयत्र कुिेशी आढऱत 
नाशीत. मािॊ          कायण आशे अॎभेझॉन 
जॊगरातरे      वलमळष्ट 
  

वलऴलुलतृ्ताच्मा जलऱ अवल्माभऱेु, मा ऩालवाच्मा जॊगरारा 
दययोज ऩणूा १२ ताव, थेट वमूाप्रकाळ मभऱतो.  
मेथे दययोज वभुाये ८६ डडग्री पॎ येनशाइट (३० डडग्री वेंटीग्रेड) 
ताऩभान अवत ेआणण शला नेशभीि अत्मॊत आर्द्ा अवत.े दययोज 
दऩुायी जोयदाय ऩाऊव ऩडतो, लऴाबयात १०० इॊिाॊऩेषाशी जास्त 
ऩाऊव ऩडतो. 
तीव्र उन्शॊ आणण उष्णता, तवेि ऩाऊव आणण आर्द्ाता, माभऱेुि 
मा दाट ठशयव्मागाय वभदृ्ध जॊगरारा जन्भ मभऱारा आशे. 
मािवािी अॎभेझॉनरा ऩजान्म-लन ककॊ ला ऩालवाि े जॊगर 
म्शटरॊ जातॊ. वलवलध ठशयव्मा यॊगानी यॊगरेरा शा गारीिाि 
जण.ू गारीिा म्शटरॊ, तयी प्रत्मषात शे जॊगर उॊि भशाकाम 
लषृाॊनी फनरेरे आशे. आणण त्मालय लाढणाय्मा लेरीॊिी वलस्ततृ 
ऩाने आणण जाड पाॊद्मा, जास्त प्रभाणात वमूा प्रकाळ 
मभऱलण्डमावािी लयच्मा फाजूव लाढतात, त्माभऱेु ऩजान्म-
लनािा शा लयिा ऩषृ्िबाग तमाय शोतो. प्रत्मेक लषृािा डयेा 
लाढून त्माच्मा पाॊद्मा ल ऩाने एकभेकात मभवऱतात आणण 
एक छत घातरे जाते (त्मारा कॎ नोऩी अव ेम्शणतात). शे छत 
ज्मा झाड ेल लेरीॊऩावनू फनरे आशे ती झाड े१०० ते १३० पूट 
उॊि आशेत. 
 जया जलऱून ऩाठशल्माव शे छत ककॊ ला शी छत्री, 
वऩाट ठशयव्मा िटईवायखी नाशी, तय उॊिल्माने बयरले्मा 
यानावायखी ठदवते. शे उॊिलटे म्शणज ेअधून भधून लाढरेरी 
झाडॊ, जी छताऩेषा अचधक लय गेरेरी आशेत. मा झाडाॊना 
छताच्मा लय लाढल्माभऱेु त्माॊना उिरेरी झाडॊ म्शणतात. ती 
जॊगरवऩाटीऩावनू १८० पूटाॊऩेषा जास्त लाढतात.  

उफदाय लातालयण. मा प्रजाती ठटकून याशण्डमावािी 
त्माॊना अळा लातालयणािी गयज अवत.े 



.  

अॎभेझॉन ऩजान्म-लनाभधीर फशुतके वला जीलवषृ्टीि े रूऩ मा 
छत्रीभधे ठदवत.े मा छत्रीभधे जॊगरातीर अनेक प्राणी ल 
लनस्ऩतीॊना घय मभऱत.े छत्रीच्मा लयच्मा ऩषृ्िबागालयीर गडद 
यॊगाॊिी पुरे शलेरा गॊध देतात. शी पुरे ल पुराॊि े गोड ऩयाग 
अवॊख्म पुरऩाखये, भधभाचमा, लटलाघऱे आणण ऩषी माॊना 
आकवऴात कयतात. एका पुराऩावनू दवुय्मा पुराऩमांत कपयणाये 
शे लन्म जील मा झाडाॊि ेऩयागकण ऩवयवलण्डमाव भदत कयतात. 
मा प्रकक्रमेिा ऩरयणाभ म्शणून पुराॊि ेरूऩाॊतय पऱाॊभध्मे शोत,े 
जे लानय, ऩोऩट  आणण जॊगरातीर काशी इतय ऩषी /प्राण्डमाॊिे 
अन्न अवत.े          झाडाॊकडून अन्न               
मभऱाल्माच्मा    फदल्मात जणू शे प्राणी  
        दयूलय जॊगराच्मा  

मा छत्रीभध्मे वलवलध प्रकायच्मा िभकदाय यॊगाॊच्मा 
ब्रोभेरीमाडच्मा प्रजाती आणण इतय प्रकायच्मा शलेत लाढणाय्मा 
लनस्ऩती वाऩडल्मा आशेत. मा शलाई झाडाॊिी (epiphytes) 
भऱेु इतय झाड े आणण लेरीॊिा पक्त आधाय घेतात. त्माॊिी 
अन्न ल ऩाण्डमािी फशुतके गयज शलेतनू ऩयुलरी जात.े मा शलाई 
झाडाॊिी पुरॊ लाटीच्मा आकायािी अवतात, ती ऩालवाच्मा 
ऩाण्डमाने बयतात आणण भग फेडूक आणण ऩतॊग फय्मािदा 
त्माभध्मे आऩरी घयॊ फनलतात. 

भातीभध्मे मा लनस्ऩतीॊिॊ त्रफमाणॊ ऩवयवलण्डमात भदत 
कयतात, त्माभऱेु आणखी नलीन झाड ेलाढतात. 



लय अवणारम्ा मा छताखारी, जमभनीऩावनू वभुाये ५० ते 
६० पूट उॊिीलय, लनस्ऩतीॊिा आणखी एक भाऱा आशे, 
ज्माव अॊडययेटयी म्शणतात. शा छताखारिा भाऱा 
/भजरा म्शणज े राकडावायख्मा जाड झाडा झुडुऩाॊिॊ 
आणण मरआनाॊ लेरीॊि जाऱॊ आशे, ज्माभध्मे फयीि रशान 
झाड ेआणण झुडुऩे जन्भारा मेतात. वमूाािा वलखुयरेरा 
प्रकाळ मभऱवलण्डमावािी मा लनस्ऩततॊिी एकभेकाॊळी स्ऩधाा 
अवत,े त्मा लनस्ऩतत लयच्मा छत्रीच्मा तऱाळी देखीर 
जगतात आणण लाढतात. मा ऩाऊव-जॊगरािा वलाात 
खारिा थय शा जॊगराच्मा भातीलय आशे, मा भातीत  
ऩडरेल्मा ऩानाॊिे वलघटन 
शोत अवत.े ऩडरेल्मा  
झाडाॊच्मा पाॊद्मा खोडाॊवायखे  
बागशी काराॊतयाने कुजल्माने   
जभीन वऩुीक आणण  
स्ऩॊजावायखी बवुबळुीत  
फनरेरी आशे. वमूाािा थेट  
प्रकाळ  भशत्प्रमावाने  
जेभतभे तथेे ऩोशोितो. 
कभी प्रकाळात  
लाढणारम्ा काशी 
तयुऱक जाती   
वोडल्मा तय मेथे कोणतीशी ठशयलीलनस्ऩती ठदवत नाशी. 
कधीकधी एखादा भशाकाम लषृ ऩडतो तवे्शा त्माठिकाणी  

      वमूाप्रकाळ तऱाळी 
   ऩोशोितो. अवा प्रकाळ 
मभऱारा की त्मा जागच्मा छो्मा लनस्ऩतीॊ लेगाने 
लाढतात. अचधक प्रकाळ मभऱवलण्डमावािी उॊि लाढरेल्मा 
लनस्ऩतीॊ खारी ऩोिणाया प्रकाळ ऩयत फॊद कयतात.  



आचिमाािी फाफ म्शणज े ऩजान्म-लनाच्मा भातीिा थय 
फरम्ाऩकैी ऩातऱ आशे ल जमभनीखारिा फयािवा बाग 
नाऩीक आशे. ळतकानळुतके भवुऱधाय ऩालवाभऱेु खोर 
भातीतीर वऩुीक घटक लाशून गेरे आशेत. म्शणूनि मेथीर 
लनस्ऩतीॊिी भऱेु देखीर खूऩ खोरलय जात नाशीत, तय ती मा 
वऩुीक भातीच्मा ऩातऱ थयाॊना फाॊधतात, जेणेकरून ती 
ऩालवाने लाशून जाऊ नमे. 
         मा ऩजान्म-लनाच्मा ऩमाालयणाभध्मे प्रत्मेक प्राण्डमािी 
आणण लनस्ऩतीिी स्लत्िी बमूभका अवत.े मेथे काशीशी लामा 
जात नाशी. अव लाटतॊ की शी ऩरयवॊस्था (इकोमवस्टीभ) 
म्शणज े ऩनुलााऩय कयणाया स्त्जलॊत कायखाना आशे. प्रत्मेक 
अन्नािा कण आणण ऩालवािा प्रत्मेक थेंफ शा ऩयत ऩयत 
ततथल्मा वजील वषृ्टीवािी लाऩयरा जातो. 
         जेव्शा ऩजान्म-लनात झाड ेभयतात, तवे्शा तथेीर उष्णता 
आणण ओरेऩणा/ आर्द्ातभेऱेु त्माॊिे त्लरयत वलघटन शोण्डमाव 
वयुलात शोते. त्माभधून तनभााण शोणाये ऩोऴक घटक रगेिि 
भातीत मभवऱतात, जे इतय लनस्ऩतीॊवािी उऩमकु्त ियतात. 
            तथेे ऩडणारम्ा ऩालवाच्मा ऩाण्डमािाशी ऩनुलााऩय शोतो. 
छत्रीिी भोिी ऩाने आणण त्माखारीर पाॊद्मा तऱ- 
भजल्माऩमांत ऩोिणाय्मा ऩालवाच्मा ऩाण्डमािा लेग कभी 
कयतात. ऩठशल्मा ऩालवािा, ऩाण्डमािा ऩठशरा थेंफ तऱाऩमांत 
ऩोशोिण्डमावािी १० मभतनटाॊऩमांत लेऱ रागतो. तीव्र उष्णता 
आणण वमूाप्रकाळाभऱेु, ऩालवािे ८० टक्के ऩाणी फाष्ऩीबलन 
शोऊन ऩयत शलेत मभवऱत.े  

       ह्मा लापेभऱेु भोिार ेढग तमाय शोतात, आणण शे ऩाणी 
ऩनु्शा ऩालवाच्मा रूऩाने जॊगरालय ऩडते. ऩजान्म-लनाॊच्मा 
ऩरयवॊस्थेिा (इकोमवस्टीभिा) ऩरयणाभ ऩणूा ऩथृ्लीच्मा 
शलाभानालय शोतो. मा जॊगराभऱेु तमाय शोणाये प्रिॊड ढग 
आजूफाजूच्मा ळतेात ऩाऊव ऩाडतात. माऩालवाभऱेु ऩथृ्लीच्मा 
लातालयणाि े ताऩभान कभी शोत.े माव्मततरयक्त, ऩजान्म-
लनातीर लनस्ऩती लातालयणातनू काफान डाम ऑक्वाईड लामू 
भोठ्मा प्रभाणात ळोऴनू घेतात. आणण आऩल्मारा 
जीलनालचमक ऑस्त्क्वजन वोडतात. शलेतीर काफान डाम 
ऑक्वाईड कभी झाल्माभऱेुशी ऩथृ्लीिे ताऩभान कभी शोत.े 
             ऩालवाच्मा जॊगरात आढऱणाय्मा वलवलध प्रकायच्मा 
लनस्ऩती आणण प्राण्डमाॊिे इतयशी पामदे आशेत. अनेक 
लनस्ऩती औऴधाॊवािी लाऩयल्मा जातात. इथ े फय्माि 
उऩमकु्त लनस्ऩती अव ूळकतात, ज्माॊिी आऩल्मारा अद्माऩ 
भाठशती नाशी. काशी लसैातनकाॊच्मा भत े ऩजान्म-लनातीर 
लनस्ऩतीॊच्मा अध्मााशून अचधक प्रजातीॊिा ळोध अद्माऩ 
रागरेरा नाशी. 
 इतके वलळार जॊगर अवनूशी, ऩजान्म-लनातीर 
ऩरयवॊस्था अत्मॊत नाजूक आशे. मा जॊगरात प्राणी ल 
लनस्ऩतीॊच्मा शजायो प्रजाती आशेत, ऩयॊत ु लनस्ऩतीॊच्मा 
अळाशी अनेक प्रजाती आशेत, ज्मा केलऱ एखादा एकय ककॊ ला 
अगदी रशान षेत्राऩयुत्मा भमाादीत आशेत. जय ऩालवाच्मा 
जॊगरािा एक छोटावा बाग देखीर नष्ट झारा तय अनेक 
जातीॊच्मा लनस्ऩती आणण जील नष्ट शोण्डमािा धोका आशे. 



झाल्मालयऩालवाळमािे ऩाणी धरून िेलण्डमावािी काशीि 
उयत नाशी, त्माभऱेु ऩालवाऱी भोवभाभध्मे ऩडणायॊ ऩाणी 
ळकेडो लऴा जुन्मा जमभनीिे अचधक नकुवान करू ळकत.े 
लसैातनकाॊच्मा शे आता रषात आरे आशे की जॊगरॊ कभी 
झारी की इतय बागातशी ऩाऊव कभी आणण गयभी जास्त 
शोत.े माव्मततरयक्त, शजायो एकय जॊगरॊ जाऱून नष्ट 
केरी तय लातालयणात काफान डाम ऑक्वाईडि े प्रिॊड 
उत्वजान शोत े शा लाम ू वमूााऩावनू मभऱारेरी उष्णता 
ळोऴनू घेतो, जी लातालयणात ऩयत पेकरी जात नाशी. 
त्माभऱेु ऩथृ्लीिे ताऩभान अचधकि लाढते, मारा 
ग्रीनशाऊव इपेक्ट अवे नाल देण्डमात आर ेआशे. माराि 
‘ग्रोफर लॉमभांग’ म्शणतात.  
 ऩजान्म-लने नष्ट झाल्माभऱेु अन्न ककॊ ला औऴधावािी 
उऩमकु्त अळा ककती भौल्मलान लनस्ऩती नाभळऴे शोत 
आशेत मािा लसैातनकाॊना अॊदाज फाॊधणे किीण आशे. 
ऩालवाच्मा जॊगराॊिी शी ऩरयवॊस्था राखो लऴाांऩावनू 
वलकमवत झारी आशे. आधी वाॊचगतल्माप्रभाणे वलळार 
अवरी तयी शी ऩरयवॊस्था नाजूक आशे. शी ऩजान्म-लने 
त्मारा शात न रालता अळीि वोडरी तयी ती वतत लाढत 
जातीर. (ळाचलत वलकाव शोईर) ऩण गेल्मा ४०० 
लऴाांऩावनू ती आऩण अळीि वोडरी नाशीत. आज 
अॎभेझॉनिी ऩरयवॊस्था धोक्मात आरी आशे. त्मात वलाात 
भोिा धोका आशे ब्राझीररा. ब्राझीर दक्षषण अभेरयकेतीर 
वलाात भोिा देळ आशे आणण चिको भेंडडव माॊिाशी. 

जेव्शा जॊगर ेतोडरी जातात     तवे्शा झाड ेआणण भऱेु 
भातीच्मा उथऱ थयाॊना  फाॊधू  ळकत नाशीत. भवुऱधाय 
ऩालवाभऱेु  भातीिी धूऩ  शोत,े ती लाशून जात ेआणण 
केलऱ तनजील खडकाऱ जभीन  फाकी याशत.े जॊगर  
   आणण भाती रपु्त  
    



प्रकयण 3 : यफय गोऱा कयणारम्ांचा्इततशाव  

दशा शजाय लऴाांऩावनू, ब्राझीरभध्मे पक्त येड इॊडडमन रोक 
याशत शोत.े वभुाये ५० राख येड इॊडडमन वॊऩणूा प्रदेळात 
ऩवयरे शोत.े जॊगराॊतर े शे आठदलावी त्माॊच्मा बभूीळी, 
तनवगााळी एकरूऩ शोऊन ववुॊगतीने याशत शोत.े त े मळकाय 
कयत, भावे ऩकडत आणण जॊगराॊभधून पऱे आणण काजू 
गोऱा कयत. त्माॊनी ऩाऊव ऩडल्मालय वाधायण कव 
अवरेल्मा जमभनीतवदु्धा ळतेी कयण्डमािे तॊत्र वलकमवत केरॊ 
शोतॊ. शे येड इॊडडमन जॊगराच्माि ऩमाालयणातीर एक बाग 
फनर ेशोत.े 
 १५०० वारच्मा वभुायाव ऩोतुागारभधीर काशी 
रोक ळोध भोठशभेलय दक्षषण अभेरयकेत दाखर झार.े 
त्माॊनी ब्राझीरलय आऩरा शक्क वाॊगामरा वयुलात केरी. 
ऩोतुागारशून मेथे आररे ेरोक त्माॊच्माफयोफय त्माॊिी बाऴा, 
िारीयीती, त्माॊच्मा श्रद्धा अवॊ वगऱॊ घेऊन आर.े 
ब्राझीरभधल्मा गोरमा रोकाॊिी वॊख्मा १७९० च्मा दळकात 
लेगाने लाढरी. त्मा काऱात शजायो ऩोतुागीज रोक खाणीॊच्मा 
ळोधात, वोनॊ मभऱेर मा आळनेे देळाच्मा आतीर बागात 
गेरे. 
 भग मा ऩोतुागीज रोकाॊना वभजर े की 
वोन्माऩेषाशी मा जॊगरात आणखी ककतीतयी भोिा खस्त्जना 
आशे, जो मभऱलामरा वोऩा आशे. शा खस्त्जना म्शणज े
ब्राणझमरमन काजू, कोको आणण दारचिनी शोम. शी उत्ऩादने 
काढण्डमावािी त्माॊनी भोठ्मा फागाॊिी तनमभाती केरी. 

माभऱेु मेथीर भऱू येड इॊडडमन रोकाॊना ऩयदेळातनू मेऊन 
आता भारक झारेल्मा रोकाॊकड े गरुाभ म्शणून काभ 
कयण्डमािी लेऱ आरी. ऩयदेळी रोकाॊच्मा फयोफय आरेल्मा 
वाथीच्मा योगाॊभऱेु, आजायाॊभऱेु भोठ्मा प्रभाणात येडशे्व 
िाय झार.े मामळलाम गरुाभचगयीिॊ खडतय, किीण 
आमषु्मदेखीर त्माॊिे जील घ्मामरा कायणीबतू ियरे. 
          ऩोतुागीज आणण येड इॊडडमन माॊच्मात ळत्रतु्ल अवरॊ 
तयी, येड इॊडडमन्विी जीलनऩद्धती फघून ऩोतुागीज रोकाॊना 
जॊगराॊिी िाॊगरी भाठशती झारी. त्माॊनी भावेभायी आणण 
मळकाय कयणे, तवेि कोणती झाड े कोणती पऱे, त्रफमा 
देतात शे जाणरॊ. कोणत्मा औऴधी लनस्ऩती जखभाॊना फयॊ 
कयण्डमाव आणण योग फये कयण्डमाव पामदेळीय ियतात शे 
देखीर त े मळकर.े यफयाच्मा झाडाऩावनू िीक गोऱा कयणे 
आणण त्माऩावनू जरयोधक लस्तू फनवलणे देखीर त े
मळकरे.  
           येड इॊडडमन रोकाॊनी ऩोतुागीजाॊना ऩजान्म-लनाच्मा 
भातीि ेनकुवान न कयता ळतेी कळी कयाली शे मळकलरे. 
ब्राझीरभधीर भऱू रोक ळतकानळुतके अळा प्रकाये ळतेी 
कयीत शोते. त े प्रथभ जॊगरातल्मा जमभनीिा एक छोटा 
तकुडा वाप कयीत, जेणेकरून जॊगराि ेअत्मल्ऩ नकुवान 
शोईर. भग ते काऩरेरी झाड ेझुडऩे त्माि जमभनीत जाऱत. 
जेणेकरून झाडातरे ऩोऴकर्द्व्म ऩनु्शा भातीत जाई. 
  ह्मा वऩुीक झारेल्मा भातीत दोन ककॊ ला तीन 
लऴाांनॊतय रागलड केरी जात अव.े  



भाती नाऩीक शोण्डमाआधी ततिा लाऩय थाॊफलत. भग 
आजूफाजूच्मा जॊगरातीर झाडाॊच्मा त्रफमा मेथे ऩडून नलीन 
झाड े ल लेरी लाढू रागत. आणण त्मा जमभनीि े लनीकयण 
शोऊन जॊगर ऩनु्शा ऩयत तमाय शोत अव.े अळा प्रकाये 
जॊगराि े ऩनुलावन केरेल्मा जागेव ऩनुरुज्जीवलत लन 
म्शणतात. ऩयदेळात नलीन यफय उत्ऩादनाॊिी भागणी 
जवजळी लाढत गेरी तवतवे व्माऩायी आणण उद्मोगऩती 
माॊिी ऩजान्म-लनात  घवुखोयी लाढू रागरी. त्माॊनी येड 
           इॊडडमन रोकाॊना जफयदस्तीने  

लाढत्मा रोकवप्रमतभेऱेु यफय टामवाना प्रिॊड भागणी तनभााण 
झारी. यफय उद्मोगारा लेग आरा. अॎभेझॉनच्मा जॊगरात 
खोरलय, यफय व्माऩाय्माॊनी अपाट लवाशती स्थाऩन केल्मा, 
ज्मारा वेयीॊगर (एकलिन) अवॊ नाल आशे. शा वगऱा कायबाय 
ऩशाण्डमावािी जे व्मलस्थाऩक तनमकु्त केर े गेरे त्माॊना 
वेरयॊगमरस्टाव म्शणत. अॎभेझॉनच्मा जॊगरात यस्त े
नवल्माभऱेु, मा यफय इस्टे्व ककॊ ला वेयीॊगाइव (अनेकलिन) 
फशुतकेकरून एखाद्मा नदीच्मा जलऱ फाॊधल्मा गेल्मा. 

            यफय ऩयुलण्डमाव 
बाग ऩाडरे. भग १८०० च्मा उत्तयाधाात आणण १९०० च्मा 
वरुुलातीच्मा काऱात, भोटायगा्माॊच्मा 

शे यफय फोटीनॊ भोठ्मा ळशयाॊच्मा फाजायऩेिेत ऩािवलरॊ जात 
अव.े यफयािी लाढती भागणी ऩणूा कयण्डमावािी वेयीॊगाइवच्मा 
भारकाॊनी ब्राझीरच्मा ऩलेूकडीर गयीफ भजुयाॊना अॎभेझॉनभधे 
आणर.े त्माॊना वेयीॊगइुयोव म्शणत, शे रोक काभाच्मा ळोधात 
जॊगरात मेत अवत, यफय गोऱा कयण्डमािॊ (टॎऩवािॊ) काभ 
कयीत आणण येड इॊडडमन्वप्रभाणे, अन्मामकायक व्मलस्थेि े
गरुाभ फनत. 



टॎऩवाना् इस्टेट् भारकाॊकडून् त्माॊना् रागणारम्ा्
आलचमक् लस्तू् जफयदस्तीने् खयेदी् कयामरा् रागत.्
मळलाम्त्माॊना्मा्भारकाॊना्घय्बाडे् देणे्बाग्ऩड.े्
अळाप्रकाये,् शे् यफय् टॎऩवा् काभ् कयण्डमाव् वरुुलात्
कयण्डमाऩलूीि् कजाात् फडुामि.े् कजाािी् ऩयतपेड्
शोईऩमांत्त्मारा्वेयीॊगर्वोडण्डमािी्ऩयलानगी्नव्शती.्
त्माॊना् त्माॊिे् यफय्भारकाॊना् वलकाले् रागे,् ऩयॊतु् मा्
व्मलशायात् त्माॊिी् पवलणकू् शोत् अव.े् इतके् कष्ट्
करूनशी् अन्न,् बाडे् आणण् इतय् लस्तूॊवािी् ऩवेै्
ठदल्मानॊतय्त्माॊच्माकडे् जलऱऩाव्काशी्उयत्नव.े 
 अळीि् ऩरयस्त्स्थती् शोती् एकय् मा् गाली,्
जेंव्शा् चिकोिे् आजी-् आजोफा् त्मा् गाली् ऩोिर.े्
इतयाॊप्रभाणेि्जोव्आणण्भारयमा्अल्व्शव्भेंडडववदु्धा्
िाॊगल्मा्आमषु्माच्मा्ळोधात्तथेे्ऩोिरे. 
 त्माॊच्मा्मा्ळोधाऩाई्त्माॊना्अॎभेझॉन्नदी्
ओराॊडून्२०००्भरै्राॊफ्ऩल्रा्गािाला्रागरा्शोता.्
ऩयॊतु् इथरे् जीलन् ते् वोडून् आरेल्मा् जीलनाऩेषा्
काशी् िाॊगरे् नव्शत.े् जोव् यफय् टॎऩय् फनरा.् त्मािे्
कुटुॊफ्वाॊता्पे्नालाच्मा्वेयीॊगर्मेथे्स्थातमक्झारे,्
जेथे्जोवने्ऩढुीर्२०्लऴे् काभ्केरे.्जेव्शा्तो्एकय्
मेथे्आरा,्तवे्शा्जोविा्भोिा्भरुगा्फ्रास्त्न्वस्को्१२्
लऴाांिा्शोता.्तोशी्आऩल्मा्लडडराॊवायखा्टॎऩय्फनरा.्
ईळान्म् ब्राझीरभधीर् फशुतके् रोकाॊप्रभाणेि्
फ्रास्त्न्वस्को्वडऩातऱ्आणण्फायीक्शोता्आणण्त्मािे्
डोऱे्गडद्शोत.े्तो्जन्भजात्एका्ऩामाने 

अध ू शोता, आणण तो रॊगडत िारत अव.े ठदलवबयाभधे 
यफय टॎऩयरा भरैोनभरै िारामरा रागत अव.े 
फ्रास्त्न्वस्कोरा ह्मािा खूऩ त्राव शोत शोता. तयी त्माने 
कधीशी तक्राय केरी नाशी, आणण किोय ऩरयश्रभ घेतरे. 
            फ्रास्त्न्वस्को शा एक गॊबीय भाणूव शोता. जॊगरात 
ऩसु्तकाॊिी उऩरब्धता पायळी नव्शतीि, तयी तो लािामरा 
मळकरा. चिकोच्मा मा लडडराॊना याजकीम ििाा आणण 
लादवललादात यव शोता आणण त ेयफय टॎऩय रोकाॊना गरुाभ 
फनलणाय्मा व्मलस्थेच्मा वलयोधात फोरताना अस्त्जफात 
कियत नवत.  
          १९४० च्मा दळकाच्मा वरुुलातीरा फ्रास्त्न्वस्कोने 
इयावी रोऩेझ नालाच्मा स्त्रीळी रग्न केर.े इयावी उॊि शोती, 
ततिे केव वुॊदय आणण डोऱे िभकदाय तनऱे शोते. १५ डडवेंफय 
१९४४ योजी इयावीने ततच्मा ऩठशल्मा भरुारा जन्भ ठदरा. 
त्मािे नाल फ्रास्त्न्वस्को अल्लेव भेंडडव कपल्शो िेलरे गेरे, 
ऩण त्मािे आई लडीर त्मारा चिको म्शणून शाक भायत. 
त्माच्मा वात बालॊडाॊऩकैी वलाात भोिा शा चिको, जॊगरात 
झ्माऩयुी ळशयारगत अवरले्मा वेरयॊगर किोइया मेथे 
लाढरा. त्मािे कुटुॊफ यफय गोऱा कयण्डमाच्मा बागात 
(कोरोकस्वो) याशत शोते. मा बागारा फोभ फ्मटुोयो अव ेशी 
म्शणत. ऩोतुागीज बाऴते मािा अथा ‘वुॊदय बवलष्म’ अवा 
शोता. इतय यफय टॎऩवाप्रभाणे, तो एक स्लालरॊफी जीलनळरैी 
जगरा. आजशी टॎऩवािे जीलनभान जलऱजलऱ तवॊि 
आशे. 



 भेंडडव कुटुॊफ वभुाये ७०० एकय षेत्रालय यफय 
गोऱा कयीत अव.े त्माच्मा कोरोकस्वोच्मा भध्मबागी 
त्मािे घय आणण त्माबोलती काशी भोकऱे यान शोते. 
घयाबोलती अनेक लऱणालऱणाच्मा ऩामलाटा शोत्मा ज्मा 
यफयाच्मा झाडाॊकड े जात शोत्मा. त्मािे घय ‘ताऩीयी’ एक 
छोटी आमताकृती इभायत शोती. शे एक-भजरी घय 
जमभनीऩावनू  

बक्कभ खाॊफालय उब े शोत.े ऩास्त्चममफुा ऩाभ राकडािा 
उऩमोग घयाच्मा छतालयीर आणण मब ॊतीॊवािीशी केरा जात 
अव.े 

        घयािी पयळी ऩास्त्चममफुाच्मा रशान झाडाॊच्माऩावनू 
फनलरेल्मा िोकळमाॊनी फनवलरी शोती. मा पळमाॊभध्मे 
थोड े अॊतय िेलण्डमात आर े शोत.े जेणेकरून ऩालािे तकुड े
ककॊ ला ताॊदऱू लगयेै त्मा पटीतनू खारी जमभनीलय ऩड.े अळा 
प्रकाये घयािी रादी स्लच्छ याशत अवे आणण डुक्कय, 
कोंफडीिी ल फदके मावायख्मा ऩाऱील प्राण्डमाॊनाशी घयाखारी 
बटकॊ ती केरी की खामरा मभऱत अव.े जॊगराप्रभाणे यफय 
टॎऩवाच्मा घयाच्मा आमषु्मातशी काशी लामा गेरे नाशी. त्मा 
घयात एक व्शयाॊडा, जेलणािी खोरी आणण काशी झोऩामच्मा 
खोल्मा शोत्मा. अचधक रोकाॊच्मा झोऩेिी व्मलस्था 
फय्मािदा जाऱीदाय झोऩे ककॊ ला टाॊगता त्रफछाना 

          तीन पूट उॊिीलय तमाय केर े
गेरे शोते जणेेकरून वयऩटणाये कीटक ल इतय प्राणी आत 
मेऊ नमेत. शे घय ऩास्त्चममफुा ऩाभ राकडाऩावनू फनवलरेल्मा 

व्शयाॊ्मात फाॊधून केरी जात अव.े घयािॊ छप्ऩय शे ऩाभच्मा 
झालळमाॊनी ककॊ ला वलणरेल्मा िटईने ळाकायरेर ेअवे. 



घयाच्मा एका कोऩय्मात स्लमॊऩाकघय फाॊधर ेगेरे शोत,े 
जेणेकरून िुरीत राकूड जाऱताना उष्णता आणण धूय 
वॊऩणूा घयात ऩवरू नमे. स्लमॊऩाकघयात एक राकडी 
ओटा शोता, त्माच्मा फाजूरा डडळ धुण्डमािे काभ केरे की 
ऩाणी खारी जमभनीलय जाई त्माभऱेु झारेल्मा 
चिखरात फदकॊ  आणण डुक्कयॊ खेऱत अवत. 
 त्मािॊ कुटुॊफ घयाच्मा वबोलतारच्मा 
भोकळमा जमभनीलय वोमाफीन आणण ताॊदऱू इत्मादी 
वऩकलत अवे, येड इॊडडमन्वनी काशी ळतकाॊऩलूी ऩोतुागीज 
अभ्मागताॊना मळकलरेल्मा ळतेीच्मा त्माि ऩद्धतीॊिा त े
लाऩय कयत. ते जलऱच्मा जॊगरात मळकाय करून ककॊ ला 
पऱॊ  आणण खाद्मत्रफमा गोऱा कयीत अवत. 
 तो रशान अवताना, चिकोिी ठदनिमाा यफय 
टॎऩवाच्मा इतय भरुाॊवायखीि शोती. ऩाऊव-जॊगरात 
फारऩणािा काऱ मभत्र भतै्रत्रणीॊफयोफय भजा कयण्डमािा 
नव्शता. अगदी रशान भरुाॊनाशी ठदलवबय कष्ट कयाले 
रागत. 
 जेव्शा चिको ऩाि लऴाांिा शोता तवे्शाशी 
त्मारा फयेि काभ कयामिे अव,े खेऱामरा पायि कभी 
लेऱ मभऱे. दययोज त्मारा नदीलरून ऩाणी आणालॊ रागे. 
एका भोठ्मा टाकीत त ेऩाणी वािलत अवत. भग त्मारा 
िुरीवािी राकडॊशी गोऱा कयाली रागत. त्मानॊतय 
त्मारा फागेतनू ताज्मा बाज्मा आणणॊ आणण फागकाभ 
   

कयणॊ, शेशी कयालॊ रागे. यफय टॎऩवाच्मा भरुाॊच्मा 
फारऩणािा कार पायि कभी अव.े तो नऊ लऴाािा झारा 
तवे्शा ऩाणी ककॊ ला राकूड आणण्डमािी जफाफदायी चिकोलय 
याठशरी नाशी. त्माच्माकडून शी काभ े आता रशान 
बालॊडाॊकड े गेरी. आता त्माच्मालय भोठ्मा भाणवाॊच्मा 
काभािी जफाफदायी आरी. आता चिकोलय त्माच्मा 
लडडराॊफयोफय यफय टॎऩयिे आमषु्म वरुू कयण्डमािी लेऱ 
आरी शोती.   



"भी ऩमाषलयण शा ळब्द ऐकण्माऩलूीच, 
खूऩ ऩलूी एक ऩमाषलयणळास्त्रज्ञ फनरो." 

प्रकयण ४ : यफय टॅऩयच ेआमषु्म  

  केलऱ नऊ लऴाांच्मा चिकोवािी वकाऱी रलकय उिणे खयॊ 
तय वोऩे नव्शत.े ऩयॊत ुऩजान्म-लनात भरुाॊवािी आमषु्म वोऩे 
नवेि. "भाझ े जीलन इतय यफय टॎऩवाप्रभाणेि वरुू झारे, 
भारकािी आसा ऩाऱण्डमाव फाॊधीर अवरेल्मा 
गरुाभाॊप्रभाणेि." चिको वाॊगत अव,े "भी नोकयी वरुू केरी 
तवे्शा भी पक्त नऊ लऴाािा शोतो. भाझ्मा लडडराॊप्रभाणे त्मा 
लमातशी भी मरशालािामरा मळकण्डमाऐलजी यफयाच्मा 
झाडाऩावनू िीक गोऱा कयण्डमाव मळकत शोतो." 
 १९०० वाराच्मा तरुनेत टॎऩवाच्मा स्त्स्थतीत 
थोडीपाय वधुायणा झारी अवरी तयीशी, मा यफय भऱमाॊच्मा 
लवाशतीॊभध्मे ळाऱा नव्शत्मा. "लवाशतीॊच्मा भारकाॊनी 
ळाऱा उघडण्डमाव ऩयलानगी ठदरी नाशी." चिको वलऴादाने 
वाॊगे. "कायण जय यफय टॎऩवािी भरुॊ ळाऱेत गेरी तय ती 
मरशालािामरा आणण गणणतशी मळकतीर आणण त्माॊना 
आऩण ककती पवलर ेगेरो आशोत शे रलकयि वभजेर.  
 थोडक्मात काम की दययोज वकाऱी, कोंफडा 
आयलण्डमाऩलूी, चिकोरा उिालॊ रागे. तो आणण त्मािे लडीर 
नाचत्मारा दमरमा आणण दाट काऱी कॉपी घ्मामिे. 
  

अजूनशी जॊगरालय काऱोखािे वाम्राज्म अवतानाि त े
घयाफाशेय ऩडामिे. 
नेशभी रागणायी वाधनॊ ते फयोफय घेत. यफयाच्मा झाडारा 
छेद देणाया िाकू, (पाका डी वेयीॊगा) लाटेत ऩडरेल्मा 
झाडाच्मा पाॊद्मा तोडण्डमावािी लाऩयरा जाणाया भॎिेट, 
यफयािा िीक गोऱा कयण्डमावािी लाडग े आणण फादल्मा 
मामळलाम जॊगरात नेशभीि आढऱणायी पऱे आणण त्रफमा 
गोऱा कयण्डमावािी भोठ्मा वऩळव्मा. 
  फ्रास्त्न्वस्कोने ठदव्मािी लात ऩेटलरी, त्मा 
ठदव्मारा ऩोयोंगा म्शणत. ऩोयोंगाच्मा ऩढुच्मा बागाकड ेलात 
अवे, ती भातीच्मा तरेात फडुलरेरी अवे. त्माच्मा भागच्मा 
बागात आयवा शोता. लात ऩेटलरी की त्मालरून प्रकाळ 
ऩयालतीत शोत अव.े ऩोयोंगाच्मा प्रकाळाभऱेुि त्माॊना 
जॊगरातल्मा धूवय ऩामलाटेलय िारताना ठदवत अवे. 
(आजिे यफय टॎऩवा फॎटयी फ्रॎळराइट लाऩयतात.) 
 फ्रास्त्न्वस्को आणण चिको ळाॊतऩणे, ऩयॊत ुझटऩट 
आऩरे काभ वरुू कयत. जॊगरात अनेक ऩामलाटा काढरेल्मा 
अवत. एका लाटेलय वाधायणत: २०० यफयािी झाड ेअवत, 
जी एकभेकाॊऩावनू १०० माडा अॊतयालय अवत, म्शणज े
जलऱऩाव पुटफॉरच्मा भदैानाएलढी. यफय टॎऩवाना वकाऱी 
रलकय प्रत्मेक झाडालय ऩोिणे आलचमक अव,े कायण 
मालेऱी िीक वशज फाशेय ऩडतो. 



लडडराॊच्मा फयोफयीने िारामिे म्शणून रशान चिको ळक्म 
तततक्मा लेगाने िारत शोता. फ्रास्त्न्वस्को रॊगडत िारे, तयीशी 
जॊगराच्मा ले्मा लाक्मा लाटेने तो बयबय िारत शोता. 
लडडराॊच्मा भागे िारत अवताना चिको खूऩ काऱजी घ्मामरा 
मळकरा शोता. लाटेतीर तटुक्मा पाॊद्माॊभध्मे ऩाम अडखऱून 
ऩडण्डमािी, तवेि जाड लेरीॊभध्मे ऩाम अडकण्डमािी बीती अव.े 
फ्रास्त्न्वस्कोने जॊगरात कोय्मा ऩानाॊखारी फशुतके लेऱा 
रऩरेरे वलऴायी वाऩ आणण कीटकाॊऩावनू वालध यशामरा 
चिकोरा मळकलरे शोत.े 
 ऩयॊत ुत्मा जॊगरात याशणाय्मा येड इॊडडमन रोकाॊनी 
तथेे मेणाय्मा ऩोतुागीजाॊना मळकलरी ती वलाात भशत्लािी 
गोष्ट चिकोने आऩल्मा लडडराॊकडून मळकरी ती म्शणजे 
तनवगााळी वॊलाद वाधणॊ, तनवगााळी एकरूऩ शोणॊ. जॊगराच्मा 
तनमभाॊनवुाय जगामरा मळकणॊ. "भी ऩमाालयणळास्त्रस शा 
ळब्द ऐकण्डमाऩलूी खूऩ ऩलूी एक ऩमाालयणळास्त्रस फनरो 
शोतो," चिको एकदा म्शणारा शोता 
 

. 



यफय टॎऩयरा जॊगरजीलनातीर नाजूक वभतोर वभजणे, 
आणण तो याखणे पाय भशत्लाि े शोत.े जॊगर त्माॊच्मा 
उऩजीवलकेिा आधाय आशे. म्शणूनि जॊगरातीर लातालयण 
तनयोगी आणण वॊतमुरत याशाले मावािी आऩल्मा 
जगण्डमाच्मा ळरैीत फदर कयणे शे भशत्लािे शोते. म्शणून 
यफय टॎऩवा दययोज त्माि झाडालरुन िीक काढत नवत. 
त्माऐलजी त ेदययोज लेगळमा ऩामलाटेलय जात, जेणेकरून 
आधीच्मा झाडाॊना त्माॊिॊ झारेरॊ नकुवान, झारेरी जखभ 
बरून मामरा लेऱ मभऱेर. अळा प्रकाये झाडाॊि े आयोग्म 
कामभ याशीर आणण त्माच्मातनू ऩयत िीकशी काढता 
मेईर. 
 उऩजीवलका जॊगराच्मा आयोग्मालय अलरॊफनू 
अवल्माभऱेु, वला टॎऩवा यफयाच्मा झाडािा खूऩ आदय 
कयतात. चिकोिा िुरतबाऊ वेफॎस्त्स्टओने टॎऩय आणण यफय 
ट्री माॊच्मातीर शा खाव वॊफॊध स्ऩष्ट केरा. "लऴाानलुऴ,े 
यफयाि े झाड आईवायखेि आऩरे ऩारनऩोऴण कयत,े" 
वेफस्त्स्टओ म्शणारा. "त्मािे ‘दधू’ आभच्मा यक्तावायख े
आशे. आम्शी झाडॊ तोडत याशतो, आणण ती आम्शारा ‘दधू’ 
देत याशतात. दयलऴी ती आम्शारा खूऩ देतात, आभिी 
उऩजीवलका त्माॊच्माभऱेुि शोत ेआशे." 
 त्मा ठदलळी जेव्शा त्माॊना ऩामलाटेलय ऩठशर े
यफयाि े झाड रागर,े तवे्शा फ्रास्त्न्वस्कोने त्माच्माकडल्मा 
िाकूने भऊ वारीत एक व्शी-आकायािी िीय केरी. चिकोरा 
भाठशत शोत ेकी चियेिी खोरी अगदी फयोफय अवणे 

आलचमक आशे. जास्त खोर चियेभऱेु झाडाि े नकुवान 
शोईर आणण जय कभी खोर झारी तय िीक फाशेय मेणाय 
नाशी. फ्रास्त्न्वस्को आधीच्मा चियेऩावनू 



थोड ेलय ककॊ ला खारी एक नलीन िीय ऩाडी आणण मा व्शी-
आकायाच्मा, माि प्रकायाने त्माने ऩढुच्मा वला झाडाॊलय चिया 
केल्मा.फ्रास्त्न्वस्कोने िीय कयताि त्मातून चिक गऱण्डमाव 
वरुूलात झारी. चिकोने व्शीच्मा टोकाळी अगदी खारी एक 
लाडगा रालरा. उॊिीलयच्मा चियेवािी चिको घयीि 
फनलरेल्मा मळडीलय िढून तेथे लाडगा रटकलत अव.े िीक 
लाडग्मात गोऱा शोत अव.े रगेिि चिको आणण त्मािे लडीर 
१०० माडा लय अवणाय्मा ऩढुच्मा झाडाऩाळी ऩोिरेरे अवत. 
       दऩुायऩमांत, चिको आणण त्मािे लडीर लऱत 
जाणाय्मा लाटेलरून ऩयत ऩठशल्मा जागी ऩोित. बात आणण 
ळेंगाॊिी बाजी खाल्मालय त े जॊगरात ऩयतत. ऩनु्शा त्माि 
ऩामलाटेलय, बयबय एका झाडालरून दवुय्मा झाडाकड ेजात, 
त े चिकाने बयरेरे लाडग ेफादल्मात रयकाभे कयत. त ेलाडग े
आणण फादल्मा घेऊन ऩयतत. 
       शे वला करुन घयी ऩयतल्मानॊतयशी त्माठदलवािे 
काभ वॊऩरेरे नव.े अजून चिकालय वोऩस्काय कयणॊ फाकी 
अव.े िीक कभालण्डमावािी, जेणेकरून तो खयाफ शोणाय नाशी 
माकरयता चिको आणण त्मािे लडीर एका िभच्माने राॊफ 
दाॊ्मालय िीक टाकत अवत. शा दाॊडा त े एका िुरीलजा 
बट्टीलय धयत. त्मा िुरीत त्रफमाॊिी टयपरॊ आणण राकूड 
जाऱण्डमात मेई. तो दाॊडा गोर कपयलत दाॊ्मालय चिकािे थय 
च्मा थय िढलरे जात तेंव्शा तो पुटफॉर वायखा ठदव ूरागे. शे 
काभ ऩणूा झाल्मानॊतय यात्री, चिको लडडराॊच्मा ऩरॊगालय 
िढून आडला शोई. फ्रास्त्न्वस्को त्मारा गोष्टी लािून दाखलत 
अव.े चिकोरा लािणे मरठशणे ल मळकण्डमािी आलड शोती. 

त्माच्मा लडडराॊच्मा रषात आर े शोत ेकी चिको पाय ऩटकन 
मळकणाया भरुगा आशे. फ्रास्त्न्वस्कोच्मा एका मभत्राने वाॊचगतरे, 
"जेव्शा चिको छोटा शोता तवे्शा कोणीशी कल्ऩना केरी नवती 
की तो एलढा भोिा भाणूव शोईर. त्माॊना कौतकु लाटे आणण 
वलचलावि फवत नव ेकी इतके रशान भरू इतके िाॊगर ेकव े
लािू ळकत.े  
 १९५६ वार, चिको ११ लऴाांिा शोता, तवे्शा तो यफय 
टॎऩवाच्मा काभात ऩणूाऩणे गुॊतरा शोता. तोऩमांत फ्रास्त्न्वस्कोने 
चिकोरा मरठशणे, लािणे आणण स्त्जतकी भाठशती शोती तततकी 
गणणती अॊकभोड मळकलरी. जवॊजवॊ स्लत् चिको ऩढेु लािणॊ 
मळकरा, त्मारा गणणताि ेअचधक सान आर,े त्माच्मा रषात 
आर ेकी त्माच्मा लडडराॊनी त्मारा आणखीशी काशी मळकलर े
आशे. त्मारा शेशी वभजर ेकी, मा कामाऩध्दतीभधल्मा फेईभानी 
वलरुध्द लडडराॊिा याग आशे. ज्माने यफय टॎऩवाना कजाातनू 
भकु्त शोऊ ठदर ेनाशी. 
 इतय यफय टॎऩवाच्मा भरुाॊप्रभाणेि, कदाचित 
चिकोनेशी आऩरे वॊऩणूा आमषु्म यफय गोऱा कयण्डमाभध्मे 
घारलर ेअवत.े ऩण १९६२ वारी चिको जेव्शा १७ लऴाांिा शोता, 
तवे्शा त्माच्मा फाफतीत अवे काशीतयी घडरे, ज्माने त्माच्मा 
जीलनािा भागा फदरनू गेरा. 
 एके ठदलळी दऩुायनॊतय चिको आणण त्मािे लडीर 
िुरीलय यफय कभालण्डमात व्मग्र शोत.े त्मालेऱेव जॊगरातीर 
एक अनोऱखी व्मक्ती ततथे आरी आणण त्माने चिकोच्मा 
लडडराॊळी फोरण्डमाव वयुलात केरी. त्मािा ऩोळाख जयी यफय 
टॎऩयप्रभाणेि शोता, तयी इतय यफय टॎऩवाप्रभाणे तो वडऩातऱ 



नव्शता, ककॊ ला त्मािे फोरणॊ यफय टॎऩवावायख े नव्शते. 
वलरषण गोष्ट अळी शोती की त्माच्मा णखळात अनेक 
लताभानऩत्र े शोती, जी अॎभेझॉनच्मा वायख्मा जॊगरात 
नलराईिी गोष्ट शोती. "त्मा ठदलवाॊत," चिको माॊनी 
फय्माि लऴाांनॊतय कफरू केरे, "लताभानऩत्र काम अवतॊ शे 
देखीर भरा भाशीत नव्शत.े" मसु्त्क्रडव टाव्शोया नालािा तो 
भाणवू, चिकोच्मा लडडराॊळी याजकायण आणण वध्माच्मा 
घटनाॊवलऴमी फोरत शोता. त्मा दोघाॊिी ििाा ऐकून, 
टाव्शोयारा ऩजान्म-लनाफाशेयच्मा जगाफद्दर ककती भाठशती 
शोती शे ऩाशून, चिकोरा भोिा धक्का फवरा. शी अनोऱखी 
व्मक्ती ककती िाॊगल्मा प्रकाये लाि ूळकरी शे ऩाशून तो खूऩ 
प्रबावलत झारा. टाव्शोयाने चिकोिी लािन षभता 
वधुायण्डमाव भी भदत कयेन अव कफरू केर.े चिकोने 
त्माच्मा लडडराॊकड े ऩयलानगी भाचगतरी. टाव्शोया ततथून 
तनघताना फ्रास्त्न्वस्कोने चिकोरा मेणारमा ळतनलायी दऩुायी 
टाव्शोयाकड ेजाण्डमाव ऩयलानगी ठदरी. 
 ऩालवाच्मा जॊगरातनू टाव्शोयाच्मा घयाकड े
जाणाया यस्ता वभुाये तीन तावाॊिा शोता. पक्त ऩढुीर 
ळतनलायीि नव्शे तय ऩढुीर तीन लऴाांवािी प्रत्मेक ळतनलायी 
चिको शा जॊगरातरा भागा ऩामाॊखारी घार ू रागरा. "तो 
खूऩ स्भाटा शोता," चिको मा नलीन मभत्राफद्दर म्शणारा. "तो 
ळतनलाय ल यवललायी ठदलवबय भरा मळकलत अव.े आम्शी 
लताभानऩत्र लाित अव ूआणण तो भरा वला फातम्माॊफद्दर 
तऩळीरलाय भाठशती वाॊगामिा, आणण जगबयातीर  

काभगायाॊच्मा वॊघऴााफद्दर वाॊगामिा." 
 चिको आणण टाव्शोया येडडओलयीर फातम्मा 
देखीर ऐकत अवत आणण जगात घडणाय्मा घटनाॊफद्दर 
यात्रबय ििाा कयत. टाव्शोयाने यफय टॎऩवाच्मा शराखीिी 
स्त्स्थती फदरण्डमाकयता चिकोरा काशीतयी कयण्डमाव पे्ररयत 
केर.े आऩल्मा वॊऩकााच्मा ळलेटच्मा ठदलवाॊदयम्मान 
झारेल्मा वॊबाऴणात टाव्शोया माॊनी चिकोरा वाॊचगतरे की 
यफय टॎऩवाच्मा ठशतािा जयाशी वलिाय न कयणायी शी 
व्मलस्था फदररी जाऊ ळकत,े  
 टाव्शोया म्शणारा, “ऩयॊत ुती एक्माने कयणे 
ळक्म नव्शते. वला टॎऩवाना एकत्र मेऊन एक भजफतू 
वॊघटना तमाय कयाली रागेर, ज्मारा काभगाय (मतुनमन) 
वॊघटना म्शणतात.” चिको म्शणारा, “तोऩमांत त्माॊनी 
भरा थाॊफनू अभ्माव कयामरा वाॊचगतरे." 
 १९६५ भध्मे, चिकोच्मा आईिा 
प्रवतूीदयम्मान भतृ्मू झारा. माव्मततरयक्त, चिकोिा बाऊ 
येभुॊडो, जो चिकोवायखाि टॎऩय शोता, गोऱी रागनू 
अऩघातात भयण ऩालरा. वऩकािी काऱजी घेण्डमावािी 
आता चिकोच्मा लडडराॊना घयीि याशण्डमािी गयज शोती. 
आता ऩामलाटाॊलरून यफय गोऱा कयण्डमाि े काभ पक्त 
एक्मा चिकोलय आर.े त्मारा आता टाव्शोयाच्मा घयी 
जाण्डमावािी लेऱ मभऱत नव्शता. त्माभऱेु शी भतै्री ऩढेु 
जाऊ ळकरी नाशी. ऩण टाव्शोयािा चिकोच्मा जीलनालयीर 
ऩडरेरा प्रबाल म्शणजे नली वरुुलात शोती. 



"आभच्मा आदळाांभुऱे आम्शी मात वाभीर आशोत  
आणण आम्शी कधीशी भाघाय घेऊ ळकणाय नाशी." 

प्रकयण ५: वलनाळाची वरुूलात 

टाव्शोयामळलाम चिकोरा त्माच्मा आमषु्मात काशीतयी अऩणूा 
आशे अवे लाटू रागरे शोत.े ऩयॊत ुत्माने टॎऩवाच्मा बल्मावािी 
काभ वरुू केर.े त्माने इतय वेयीॊगइुयोवना मरशामरा ल 
लािामरा मळकवलण्डमाव वरुुलात केरी. "त्माॊना वलाांना 
मळकामिे शोते," भेंडडव म्शणार,े "कायण त्माॊिी ककती 
पवलणूक शोत आशे शे त्माॊना स्ऩष्टऩणे ठदवत शोत.े"  
       नव्मा आत्भवलचलावाने भेंडडव माॊनी ब्राझीरच्मा 
याष्ट्राध्मषाॊना ऩत्र मरठशरे. त्माॊनी तक्राय ठदरी की यफय 
जागीयाॊि े भारक टॎऩवािी पवलणूक कयीत आशेत. यफय 
टॎऩवाच्मा भरुाॊना ळाऱेत जाण्डमािी ऩयलानगी नाशी आणण 
कोणी आजायी ऩडरॊ तय त्माॊच्मावािी रुग्णारमे नाशीत ला 
कोणतीशी वोम नाशी. 
       भेंडडवने एकाभागनू एक अनेक ऩत्र े मरठशरी ऩण 
कधीि उत्तय मभऱार ेनाशी. चिको भेंडडव माॊनी वलिाय केरा 
की जय आऩल्मारा काशी फदर शला अवेर तय तो आऩल्मारा 
स्लत्राि कयाला रागेर. आणण त्मािी वरुुलात स्लत्च्मा 
वेयीॊगर ऩावनू कयाली रागेर. अळा प्रकाये यफय टॎऩवाच्मा 
स्त्स्थती वधुायण्डमाच्मा धडऩडीिी वरुुलात वेरयॊगर 
किोइयाऩावनू झारी भेंडडव यफय टॎऩवाना वॊघटीत कयण्डमाव 
उत्वकु शोत.े ऩण प्रत्मेक टॎऩयरा वलाकाशी एक्माने 
कयण्डमािी वलम शोती आणण एकत्र कव ेकाभ कयाले शे त्माॊना 
वभजू ळकरे नाशी.  

"वन १९६८ भध्मे भी यफय टॎऩवािी एक वॊघटना स्थाऩन 
कयण्डमािा प्रमत्न केरा," भेंडडव म्शणार,े "ऩयॊत ु त्मालेऱी 
लेगलेगळमा वभस्मा उद्भलल्मा. रोक जागतृ नव्शत.े 
रोकाॊना त्माकड ेआकवऴात कयणे खूऩ किीण शोत.े" ऩयॊत ु
अळा काशी घटना घडत शोत्मा, ज्माभऱेु फय्माि रोकाॊि,े 
जगबयातीर रोकाॊि,े रष रलकयि यफय टॎऩवाकड े
आकवऴात शोणाय शोत.े 
     १९६९ वारी, ईळान्म ब्राझीरभधीर वभुाये ३० 
दळरष रोक अत्मॊत दारयर्द्यात, दाटीने झोऩडऩट्टीत याशत 
शोत.े मा वभस्मेिे तनयाकयण कयण्डमावािी वयकायने ळशयी 
कुटुॊफाॊच्मा ऩनुलावनावािी एक भोिी मोजना वरुू केरी. मा 
"याष्ट्रीम ऐक्म कामाक्रभािा" उद्देळ ब्राझीरच्मा ऩलेूकडीर 
ळशयाॊतीर कुटुॊफाॊना ऩजान्म-लनाच्मा जॊगराच्मा भध्मबागी 
अवरेल्मा वदयू-ऩस्त्चिभेकडीर बागात ऩािवलणे शा शोता. 
    रोकाॊना मा फदरावािी उद्मकु्त कयण्डमावािी, 
रोकाॊनी मािा स्लीकाय कयाला मावािी वयकाय त्माॊना 
ऩजान्म-लनात रागलडीवािी जभीनीिा एक तकुडा आणण 
दोन खोल्माॊि ेघय देत शोते. वयकायने त्माॊच्मावािी ळाऱा ल 
रुग्णारमे फाॊधण्डमािे आचलावन ठदर,े तवेि वऩके 
ऩेयण्डमावािी आचथाक भदतीिी शभी ठदरी. 
 माव्मततरयक्त, वयकाय ळते भारकाॊना जॊगर 
वाप कयण्डमावािी आणण ऩळऩुारन कयण्डमाव प्रलतृ्त कयत 
शोत.े मा प्राण्डमाॊिे भाॊव इतय देळाॊभध्मे वलकून ब्राझीर 
अचधक ऩवै े कभल ू ळकरा, ज्मािी त्मारा तनताॊत 
आलचमकता शोती.  



१९६९ भधे, याष्ट्रीम एकत्रीकयण कामाक्रभाच्मा 
घोऴणेऩलूी अॎभेझॉनि े जॊगर शे अततळम दगुाभ 
ठिकाण शोत.े भेंडडव कुटुॊफ ३५ लऴाांऩलूी तथेे आर े
त्मालेऱेव शोत ेतवेि. ऩण १९६९ त े१९७५ दयम्मान 
फयेि काशी फदररे. अॎभेझॉन जॊगरातनू BR-34 
नालािा भशाभागा (ट्रान्व- अॎभेझॉन) फाॊधरा गेरा.  

मा भशाभागााच्मा फाॊधकाभात जवजळी प्रगती शोत गेरी, 
तवतवे याषवी फरुडोझय जॊगर वाप करू रागर,े केलऱ 
ओवाड प्रदेळ भागे िेलनू. प्रथभ, दक्षषण अॎभेझॉनभध्मे 
लषृ तोडणीव वयुलात झारी. रलकयि फीआय ३४ ने 
भेंडडवच्मा याज्मातीर एकय गाल गािरे. 



मा भागाालरून प्रलाव कयणाय्मा शजायो कुटुॊफाॊना ऩजान्मलन 
ऩरयवॊस्थेवलऴमी काशीि भाठशती नव्शती. जेव्शा त्माॊनी 
जॊगरातीर फयाि प्रदेळ झाड े काऩनू आणण जाऱून काढरा 
तवे्शा येड इॊडडमन्व आणण यफय टॎऩवाप्रभाणे त्माॊनी आजूफाजूि े
जॊगर वयुक्षषत याशीर शी खफयदायी घेतरी नाशी. त्माॊनी त्मा 
जागेलय ळतेी कयण्डमाव वयुलात केरी, ऩयॊत ु भातीिे ऩोऴक 
र्द्व्म रलकयि वॊऩेर शे त्माॊना िाऊक नव्शत.े 
 जेव्शा जॊगरातीर भातीतनू ऩयेुवे ऩीक मभऱणे 
थाॊफरे तवे्शा त्माॊना ती जभीन वोडाली रागरी. आणण त्माॊनी 
जॊगरािा दवुया बाग तोडून तेथे ळतेी कयण्डमाव वयुलात केरी. 
त्माॊनी वोडून ठदरेरी जभीन तय लामा गेरीि शोती आणण ज्मा 
नलीन बभूीकड ेत ेगेरे शोते ततथेशी काशी लऴाांत तीि स्त्स्थतत 
मेणाय शोती. 
 ऩजान्म-लनािे शे जे जमभनीि े नकुवान 
ळतेकय्माॊकडून शोत शोते, त्माऩेषाशी जास्त नकुवान कयणाये 
कट्टय ळत्र ू शोते ऩळधुन-याखणाये भारक. भातीिी वऩुीकता 
कभी 

शोत अवल्माने एका जनालया भागे ियण्डमावािी एक 
शेक्टय (वभुाये अडीि एकय) जभीन रागत अवे. भोठ्मा 
प्रभाणालय ऩळऩुारन कयणाये गयुाॊना ियण्डमावािी मा 
प्रभाणात त्माॊनी जॊगरातीर अलाढव्म प्रदेळ झाड ेकाढून 
आणण जाऱून उजाड केरा. 



मा ऩळऩुारकाॊच्मा भारकाॊनी जॊगरालय आक्रभण 
केल्माभऱेु को्मालधी झाड ेतटूुन जऱून खाक झारी. 
१९७० त े १९७५ च्मा दयम्मान माॊत्रत्रकी कयलत 
िारलणाय्मा मा रोकाॊनी जफयदस्तीने भेंडडवच्मा 
झ्माऩयुी गालात १८०००० यफयािी झाड,े ८०००० 
ब्राझीमरमन पऱ त्रफमाॊिी झाड े आणण दळरषाशूनशी 
अचधक इतय झाडाॊना आग रालरी. माभऱेु धुयाि े
रोटच्मा रोट उित शोत.े त्मािेि गडद ढग फननू 
ऩालवाच्मा जॊगरालय कपयत शोत.े  

चिको भेंडडव माॊनी जाणरॊ की जॊगर आणण यफय टॎऩवािी 
योजीयोटी लािलण्डमावािी लेऱ खूऩि कभी आशे. जय जॊगर 
वॊऩरे तय यफय टॎऩवा देखीर उध्लस्त शोतीर. वॊघटना 
स्थाऩन कयण्डमािा आणखी एक प्रमत्न कयण्डमािी लेऱ 
आरी आशे अव ेभेंडडव माॊना लाटर.े "भरा भाशीत झारॊ 
की एक टे्रड मतूनमन स्थाऩन केरी जात आशे," भेंडडव 
आिलत म्शणार,े "भरा टाव्शोयाि ेळब्द आिलरे आणण 
भी तनभॊत्रणािी लाट न ऩाशता वयऱ ततथे गेरो." 



भेंडडव १९७५ भध्मे याष्ट्रीम काभगाय वॊघात दाखर झार.े माि 
लऴी त्माॊिे लडीर लायर.े १९७६ भध्मे, त े झ्माऩयुीच्मा ळशय 
वबेत तनलडून गेरे. काभगाय वॊघटनेच्मा काभकाजाभऱेु आणण 
नगयवेलकाॊच्मा जफाफदाय्माभऱेु, त्मारा आता यफय गोऱा 
कयण्डमाव पायि कभी लेऱ मभऱत अवे. आता तो टॎऩवािा नेता 
झारा शोता. त्मािॊ टॎऩवा वभलमस्काॊळी आता लडडरकीि नातॊ 
शोत. त्माॊच्मावािी तो रढत शोता. आणण त्माॊना आत्भतनबाय 
शोण्डमावािी प्रोत्वाशन देत शोता. १९७६ वारीि चिको भेंडडव 
माॊनी त्माॊच्मा ऩठशल्मा तनऴेध भोठशभेि े (एम्ऩेट) नेततृ्ल केरॊ. 
भेंडडव आणण त्माॊच्मा टॎऩय वाथीदायाॊच्मा एका गटाने जॊगरािा 
भोिा बाग काऩनू काढणाय्मा भजुयाॊना घेयरॊ. टॎऩवानी तीन 
ठदलव शा एम्ऩेट वरुू िेलरा. ळलेटी ततथल्मा भजुयाॊनी आऩरी 
अलजायॊ खारी िेलनू काभ फॊद केरॊ आणण तथेून तनघनू गेरे. 
     टॎऩवा आणण त्माॊिे कुटुॊफीम शे ऩळऩुारनारा वलयोध कयत 
याठशर.े जॊगराच्मा शोणाय्मा वलध्लॊवािा तनऴधे कयत याठशर.े 
फय्माि लेऱा ३०० ऩेषा जास्त रोक झाड ेलािलण्डमावािी जभत. 
त े एकभेकाॊि े शात धयत, भानली वाखऱी तमाय कयत आणण 
फरुडोझय आणण माॊत्रत्रकी कयलत िारलणाय्माॊवाभोय उब ेयाशत.  
१३ लऴाात भेंडडवने अळा डझनबय तयी तनऴधे भोशीभा (एम्ऩेट) 
याफवलल्मा. मा भोठशभाॊभऱेु ऩजान्म-लन षेत्रातीर वभुाये तीव 
दळरष एकय जभीन लषृतोडीऩावनू लािरी अवा अॊदाज आशे. 
"आभिी िऱलऱ ळाॊतताभम आशे," भेंडडव म्शणत. "यक्तऩात 
शे आऩल्मा िऱलऱीि े भऱुीि उद्दीष्ट नाशी. मा वलळार 
वभस्माॊना दृढऩणे तोंड देण्डमावािी रोकाॊभध्मे जागरूकता 
तनभााण कयणे शा मा िऱलऱीिा प्रमत्न आशे." 
 
 

भेंडडव आणण त्माच्मा टॎऩय वशकारमाॊनी एवप्रर १९७७ भध्मे 
झ्माऩयुीिी स्थातनक काभगाय वॊघटना स्थाऩन केरी. "भी मा 
काभगाय िऱलऱीत अचधकाचधक वशबागी शोत याठशरो" अव े
भेंडडव म्शणार.े "भाझ्मावािी वलोत्तभ गोष्ट म्शणज े शी 
िऱलऱ शोती." काभगाय वॊघटनेिा प्रबाल लाढताि ऩळऩुारन 
कयणाय्माॊनी उरटा वलयोध कयण्डमािे ियवलरे. ठशॊवािाय करून 
त्माॊनी शा वलयोध दळालरा. काभगाय वॊघटनेतीर रोकाॊिी घये 
जाऱरी गेरी. मा िऱलऱीि ेवभथान कयणाये नेते आणण इतयाॊना 
स्त्जले भायण्डमाच्मा धभकमा मेऊ रागल्मा. काराॊतयाने, म्शणज े
जुर ै १९८० भध्मे, मतुनमनिे अध्मष आणण भेंडडव माॊिे 
तनकटलतीम अवरेल्मा वलल्वन वऩस्त्न्शयो माॊिी शत्मा कयण्डमात 
आरी. भेंडडव ने भनोभन जाणरॊ की जॊगर लािवलण्डमािी शी 
िऱलऱ आता धोकादामक झारी आशे. "वऩन्शेयोि ेजे झार,े शे 
भाझ्मा फाफतीतशी घडरे अवत,े ककॊ ला घडरे" ते म्शणार.े त्माॊना 
त्मािफयोफय लाटर ेकी शे आॊदोरन वरुू िेलणे आलचमक आशे 
 

 "आभचे वलचाय आणण आदळष माभुऱे आम्शी 
मात उतयरो आशोत, म्शणूनच कधीशी भागे शटणाय नाशी. 
आभची ऩाऱभुऱं इतकी खोरलय आशेत की आम्शी चऱलऱ 
वोडून देण्माचा वलचायशी करू ळकत नाशी. शी चऱलऱ 
भोडून काढामची अवेर तय तमांना आऩल्मा वलाांना भायाल े
रागेर. आता भरा भयणाची बीती नाशी. भरा भाशीत आशे 
ते आऩल्मारा वंऩलू ळकत नाशीत. आऩल्माऩैकी कुणीशी 
भायरा गेरा तयी आंदोरन वुरूच याशीर. उरट ते अधधक 
भजफूत शोईर." 



" "आभचा वघंऴष शा जंगरातीर वलष रोकांचा वघंऴषआशे." 

प्रकयण ६ जंगर लाचलण्मावाठी एकजूट 

ऩळऩुारक/भारकाॊना आळा शोती की ठशॊवािायाच्मा बीतीभऱेु 
िऱलऱीतीर जोय कभी शोईर. िऱलऱ दफरी जाईर. ऩण 
भेंडडवनी म्शटल्माप्रभाणे आॊदोरन अचधक तीव्र झारे. 
 "तवे्शाऩावनू, झ्माऩयुीच्मा यफय टॎऩवानी 
जॊगरतोडीच्मा वलयोधािा, वॊघऴाािा एक तनस्त्चित भागा 
रोकाॊना दाखलरा," भेंडडव म्शणार.े "झ्माऩयुीच्मा वॊघटनेने 
प्रस्ताल भाॊडरा की प्रथभ रोकाॊना मळषण देण्डमाि काभ केर े
जाले िऱलऱीत अचधकाचधक रोकाॊना वाभीर कयण्डमावािी 
रोक मळक्षषत अवण गयजेिॊ शोत." 
 १९७९ वारी, काभगाय वॊघटनेने टॎऩवाना 
लािामरा आणण मरशामरा मळकवलण्डमािा कामाक्रभ वरुू केरा. 
ऩठशल्माॊदाि ऩजान्म-लनातीर भरुाॊवािी ळाऱा काढण्डमात 
आल्मा.  
त्मानॊतय १९८० भध्मे वॊघाने "प्रोजेत वरयॊगओेय" (यफय टॎऩयिा 
प्रकल्ऩ) शा ळषैणणक कामाक्रभ वरुू केरा. भेंडडव माॊनी स्ऩष्ट 
केर ेकी "यफय टॎऩवाना ऩजान्म-लनािी अचधक जलऱून भाठशती 
करून देणॊ, त्मा जॊगरावलऴमी अचधक सान मभऱलनू देणे, 
त्मािी ऩरयवॊस्था (ecology) वभजून घेणॊ आणण त्माच्मा 
वयुक्षषततवेािी लिनफद्ध शोणॊ.” ह्मा गोष्टी त्मा 
कामाक्रभाभध्मे अॊतबूात अवणाय शोत्मा. 
 भेंडडव माॊना काभगाय वॊघटनेिी काभ े कयताना 
त्माॊच्मा लमैस्त्क्तक जीलनात भोिी ककॊ भत भोजाली रागरी.  

त्मािे ऩठशरे रग्न आधीि भोडरे शोत.े १९८३ भध्मे, भेंडडव 
माॊनी इल्जाभय गडले्शा मा भठशरेळी रग्न केर,े त ेएकभेकाॊना 
फय्माि लऴाांऩावनू ओऱखत शोत.े १९८४ भध्मे त्माॊच्मा 
भरुीिा, एरेतनयािा जन्भ झारा. खूऩदा इल्जाभयरा आऩल्मा 
आमषु्मात एकटेऩणा लाटे. ततच्मा दृष्टीने त ेवोऩॊ नव्शतॊ. ती 
ततिी आिलण वाॊगे “भी फय्माि लेऱेव अस्लस्थ अवे की, 
चिको भाझ्मावािी लेऱ देत नाशी. ऩयॊत ु जेव्शा त्माने भरा 
त्माच्मा कामााफद्दर तऩळीरलाय वाॊचगतरॊ, तवे्शा भरा त्मािॊ 
कामा ककती भशत्लािॊ आशे शे वभजरॊ आणण भाझी तक्राय दयू 
झारी." 
टॎऩवािा वॊघऴा जवजवा ऩढेु जात याठशरा तवतवे त्माॊच्मा 
रषात आर ेकी त्माॊना आता जॊगरावािी मोजनाऩलूाक ऩालर े
टाकण्डमािी आलचमकता आशे. त्माॊनी वयकायरा शे ऩटलनू 
देण्डमािी गयज शोती की ऩजान्म-लनािा मोग्म लाऩय शा 
बातळतेीवािी ककॊ ला कुयणाॊवािी न कयता ळाचलत ळतेीवािी 
व्शाला. 
 "जळी िऱलऱ ऩढेु वयकत शोती तवॊ आम्शाॊरा 
वभजत शोतॊ की जॊगराि े बवलष्म वयुक्षषत कयण्डमावािी, 
आम्शाॊरा काशी िोव मोजना केरी ऩाठशजे. जभीन लािलण्डमािा 
काशी तयी भागा ळोधरा ऩाठशजे आणण त्मािलेऱी मा षेत्रािी 
अथाव्मलस्था वलकमवत कयाली रागेर." चिकोिी अळी 
त्रफरकुर अऩेषा नव्शती की अॎभेझॉनिी नवैचगाक वॊऩत्ती 
अस्ऩचृम याशाली. 
 त्मािफयोफय भेंडडव माॊना शे देखीर ऩक्कॊ  िाऊक 
शोतॊ की, "वॊऩणूा ऩथृ्ली आणण भानलजातीवािी धोकादामक िरू 



ळकणायी शी जॊगरतोड थाॊफवलणॊ अत्मालचमक आशे. 
आभिी मोजना केलऱ जॊगर लािलण्डमावािीि नव्शे तय 
आचथाक वलकावशी मा मोजनेत वभावलष्ट अवरा 
ऩाठशजे." 

झ्माऩयुीच्मा काभगाय वॊघटनेने ऑक्टोफय १९८५ भध्मे 
ब्राझीरिी याजधानी ब्राणझमरमा मेथे यफय टॎऩवािी याष्ट्रीम 
ऩरयऴद आमोस्त्जत कयण्डमािा वलिाय केरा. मा ऩरयऴदेत 
यफय टॎऩयने ऩजान्म-लनाच्मा बवलष्मावािी मोजना तमाय 
कयाली अळी वॊघािी इच्छा शोती. 
 काभगाय वॊघटनाॊच्मा वमभतीने, ज्मात यफय 
टॎऩय प्रोजेक्ट आणण इतय वॊस्थाॊभधीर रोकाॊिा वभालेळ 
शोता, त्माॊनी मा ऩरयऴदेिा बयऩयू प्रिाय केरा. टॎऩवािी 
ऩठशरी याष्ट्रीम ऩरयऴद घोवऴत कयणाये ऩोस्टय जॊगर. 

आणण रगतच्मा ळशयाॊभध्मे चिकटलरे गेरे. शेमरओ 
भेल्रो नालाच्मा टॎऩयने शे ऩोस्टय डडझाइन केर ेशोत.े  

वमभतीच्मा वदस्माॊनी जॊगरात आतऩमान्त जाऊन वला 
ठिकाणच्मा रोकाॊना मा ऩरयऴदेवलऴमी भाठशती ठदरी 
 



ऑक्टोफय १९८५ भधे, अॎभेझॉनभधनू यफय टॎऩवानी ब्राझीमरमा 
गािरी. वॊभेरनारा जाण्डमावािी त्माॊना अभेझोतनमाच्मा 
गयभ आणण धुऱीच्मा यस्त्माॊलरून अनेक ठदलव फवभधनू 
प्रलाव कयाला रागरा. त्माॊच्माऩैकी फयेि जण ऩठशल्माॊदाि 
एलढ्मा राॊफच्मा प्रलावावािी आऩल्मा गालाफाशेय ककॊ ला 
ळशयाफाशेय ऩडरे शोते. " भेझोतनमाच्मा वॊऩणूा इततशावात," 
भेंडडव म्शणारे, "अळी घटना माऩूली कधीशी झारी नव्शती." 
 ऩरयऴदेिा ऩठशरा ऩरयणाभ म्शणजे याष्ट्रीम यफय 
टॎऩवा वमभतीिी (Conselho Nasional dos seringueiros) 
स्थाऩना. मा वमभतीिे उद्दीष्ट म्शणजे यफय टॎऩवाना वॊघठटत 
आलाज देणे. यफय टॎऩवािी स्लत्िी वॊघटना झारी. त्मारा 
औऩिारयक भान्मता मभऱारी. त्मामोगे मा ऩरयऴदेिे फयेि 
दयूगाभी ऩरयणाभ झारे. 
 वमभतीिी स्थाऩना झाल्मालय यफय टॎऩवानी 
अॎभेझॉनच्मा येड इॊडडमन रोकाॊळी भैत्रीिी प्रकक्रमादेखीर वुरू 
केरी. मा दोन वभाजात लऴाानलुऴे लयै शोतॊ ऩण आता 
दोघाॊच्माशी रषात आरॊ शोतॊ की जय दोघेशी जॊगर 
लािवलण्डमावािीि धडऩडत आशेत आशेत तय त्माॊना एकत्र 
काभ कयामरा शयकत नाशी.  
 "आम्शारा वभजरे की आऩरा आजिा वॊघऴा 
त्माि गोष्टीवािी आशे," भेंडडव म्शणारे. "येड इॊडडमन 
रोकाॊिा वॊघऴाशी यफय टॎऩवाप्रभाणेि आशे. आम्शी एकभेकाॊिे 
ळत्र ूनाशी. अॎभेझॉनच्मा वॊयषणावािी आम्शारा एकत्र रढालेि 
रागेर.“"आभिा वॊघऴा शा जॊगरातल्मा वला रोकाॊिा वॊघऴा 
आशे," चिको भेंडडव माॊनी जाशीय केरे.   

यफय टॎऩवा वॊघटनेच्मा काभादयम्मान भेंडडव माॊना फातभी 
मभऱारी की वयकायने उलारयत येड इॊडडमन रोकाॊच्मा 
वॊयषणावािी कामाक्रभ वरुू केर े आशेत. गेल्मा ४०० 
लऴाांत देळातीर येड इॊडडमन्विी वॊख्मा ४० राखाॊलरून 
घवरून अलघ्मा अडीि राखाॊलय गेरी आशे. येड 
इॊडडमन्वच्मा वॊयषणावािी, त ेअजूनशी याशत अवरेल्मा 
अॎभेझॉनच्मा बागािा नाळ योखण्डमावािी अव े कामदे 
फनलरे गेरे. मा बागाॊना वयुक्षषत वलबाग घोवऴत 
कयण्डमात आर.े  
 भेंडडव माॊना लाटर ेकी यफय टॎऩवावािी देखीर 
अवेि उऩाम अव ू ळकतात. ज्मा ठिकाणी टॎऩवा काभ 
कयतात ते बाग वॊयक्षषत केर ेऩाठशजेत. कायण यफय टॎऩवा 
यफयािा िीक आणण जॊगरातीर इतय ऩदाथा गोऱा करून 
वािलतात. मतुनमनने एक ियाल करून, मा बागाॊना 
वॊकरनावािीिा वयुक्षषत प्रदेळ घोवऴत कयाले म्शणून 
वयकायरा प्रस्ताल ऩािलरा. 
 "आम्शारा अवॊ लाटरॊ की अभेझोतनमाच्मा 
बभूीिा शा वलोत्कृष्ट उऩमोग शोईर," भेंडडवने वाॊचगतरे. 
"आम्शी यफय टॎऩवा स्लत्रा मा जागेि े भारक भानत 
नाशी. शी जभीन याज्मािी आशे आम्शारा पक्त त्मािा 
लाऩय कयण्डमािा अचधकाय मभऱारा ऩाठशजे." 
 यफय टॎऩवा मतुनमनने रलकयि इतय देळाॊच्मा 
वॊघटनाॊळी वॊफॊध प्रस्थावऩत केरे. ऩजान्म-लनािे बवलष्म 
आता आॊतययाष्ट्रीम भदु्दा फनर ेशोत.े  



आता वॊऩणूा जगातीर रोकाॊना ऩजान्म-लन नष्ट 
शोण्डमावलऴमी भाठशती मभऱत शोती. अवॊ म्शटरॊ जात शोतॊ 
की प्रत्मेक वेकॊ दारा एका पुटफॉरच्मा भदैानाएलढ्मा 
षेत्रपऱाि े जॊगर नष्ट शोत आशे. तय एका लऴाात, 
लॉमळ ॊग्टन याज्माच्मा षेत्राएलढ्मा जागेत जॊगरतोड केरी 
जात शोती. 
 ककतीतयी लषृ, झाड,े लेरी, ऩतॊग, प्राणी आणण 
ऩक्षमाॊच्मा अनेक प्रजाती, आणण येड इॊडडमन्ववदु्धा, मा 
वलाांवािी ऩजान्म-लन शे एकभेल घय शोते, त ेआता धोक्मात 
आर े आशे. ळास्त्रस आणण ऩमाालयणळास्त्रसाॊनी अवा 
इळाया ठदरा आशे की शे जॊगर जय नष्ट झार ेतय नक्कीि 
वॊऩणूा ग्रश वलनाळ ऩालेर. 
 इतय देळाॊनी ब्राझीररा ऩजान्म-लनातीर शा 
वलनाळ थाॊफलण्डमािे आलाशन केर.े ऩयॊत ुमा अत्मॊत गयीफ 
देळावािी मा बागािा वलकाव शोणे आणण त्माभागिे 
आचथाक पामदे खूऩ भशत्लाि ेशोत.े 
 वयुक्षषत वॊकरन षेत्र े स्थाऩन कयण्डमाच्मा 
प्रस्तालातून अव े ठदवनू आर े की, ऩजान्म-लनाच्मा 
लातालयणारा कोणतशेी नकुवान न कयता जॊगरातनू 
अनेक पामदेळीय उत्ऩादने तमाय कयणे ळक्म आशे. खयॊ 
तय, ऩळऩुारनाऩेषा अळाप्रकाये जॊगरािा उऩमोग कयणे 
अचधक पामदेळीय िरू ळकत.े 
 लीव लऴाांच्मा कारालधीत, एक एकय 
जागेभध्मे केलऱ १५.०५ डॉरय ककॊ भतीिे जनालयाॊिे भाॊव 
तमाय शोईर. ऩयॊत ुजय यफय, त्रफमा आणण इतय दीघाकारीन 

उत्ऩादनाॊवािी तलेढाि बबूाग(१एकय) लाऩयरा तय त्मािे 
भलू्म $ ७२.७९ ऩेषा जास्त शोईर. आणण शे ळाचलत 
अवेर. वऩढ्माॊनवऩढ्मा शे उत्ऩादन मभऱत याशीर, तय 
ऩळवुॊलधानावािी लाऩयरी जाणायी जभीन रलकयि नष्ट 
शोईर.   



दीघाकारीन ळतेीच्मा भाध्मभातनू जॊगराॊि े जतन करून 
देळािी आचथाक प्रगतीवदु्धा ळक्म झारी शे चिको भेंडडव माॊनी 
जगावभोय मवद्ध केर.े जेव्शा भेंडडवने वयुक्षषत वॊकरन षेत्र े
तमाय कयण्डमािी भोशीभ वरुू केरी तवे्शा जगबयातीर 
ऩमाालयणलाद्माॊनी मािी दखर घेतरी ल त्माॊिे कौतकु केर.े 
 भािा १९८७ भध्मे अभेरयकेच्मा ऩमाालयण वॊस्थाॊनी 
भेंडडव माॊना लॉमळ ॊग्टनरा मेण्डमािे आभॊत्रण ठदर.े तथेे त्माॊनी 
देळबयातीर मवनेट आणण कॉ ॊगे्रवच्मा वदस्माॊवभोय बाऴण 
ठदर;े ऩजान्म-लन लािवलण्डमावािी केरेल्मा वॊघऴााफद्दर त्माॊना 
भाठशती ठदरी. मा वाभथ्मालान, दृढतनचिमी, नम्र, ब्राणझमरमन 
जॊगरातीर यफय टॎऩयरा बेटरेरा प्रत्मेकजण प्रबावलत झारा. 
 त्माि लऴी वॊमकु्त याष्ट्राने ऩजान्म-लनालय (येन 
पॉयेस्टलय) केरेल्मा काभाफद्दर चिको भॎस्त्न्डव माॊना ऩयुस्काय 
देऊन वन्भातनत केर.े त्मा जोडीरा त्माॊना फेटय लल्डा 
वोवामटीने ऩमाालयण यषणाकयता ऩदकशी प्रदान केर.े फेटय 
लल्डा वोवामटीच्मा मा वन्भान वोशळमात भेंडडव माॊनी 
प्रेषकाॊना मा वोप्मा ळब्दाॊनी वॊफोचधत केर:े 
 "भी एक यफयािा िीक गोऱा कयणाया यफय टॎऩय 
आशे. भाझी भाणवॊ गेरी १३० लऴ े मा ऩजान्म-लनात याशत 
आशेत. कुिरेशी नकुवान न कयता जॊगरािी वॊवाधने लाऩयत 
आशेत. आम्शी अभेरयकेच्मा रोकाॊना आम्शारा भदत कयण्डमाि े
आलाशन कयतो. आऩण वला एकत्रऩणे जॊगराि े यषण करू 
ळकतो आणण उत्ऩादन षभता वदु्धा लाऩरू ळकतो. माशी ऩढेु 
बवलष्मातीर वऩढ्माॊवािी आम्शी शा अपाट खस्त्जना वयुक्षषत 
िेल ूळकतो."  



जॊगर लािवलण्डमाच्मा धडऩडीत चिको आता एकटा 
नव्शता. “माऩलूी वलावाभान्माॊभध्मे ऩजान्म-लनाच्मा 
प्रचनाफाफत पायळी ििाा शोत नव्शती,” भेंडडव म्शणार.े 
"आम्शी शी रढाई एकाकी रढत शोतो." ऩयॊतु आता 
जगबयातीर रोक भेंडडव आणण त्माॊिे वशकायी यफय 
टॎऩवावश त्माॊच्मा वॊघऴाात वाभीर शोत आशेत. 
 जून १९८८ भध्मे भेंडडव माॊिे फारऩण स्त्जथे 
गेरे त्मा वेरयॊगर किोइयारा ऩठशर े वयुक्षषत वॊिमन 
षेत्र घोवऴत केर ेगेरे. त्मानॊतय त्मालऴी आणखी तीन 
षेत्रशेी वयुक्षषत झोन कयण्डमात आरी. वयत ेळलेटी, आता 
शा जॊगर लािलण्डमावािीिा रढा ऩढेु वयकामरा रागरा. 

"भाझ्मा अतंमवसं्त्कायालेऱी भरा पुरे नको आशेत, कायण 
भरा भाशीत आशे की ती जंगरातनू तोडून आणरी अवतीर" 

प्रकयण ७ : रढा वुरूच 

"चिको भेंडडव णिवभवऩमांत नवेर." 
 डडवेंफय १९८८ भध्मे, शे ळब्द शरक्मा आलाजात 
एकय भधल्मा घयाघयातनॊ ऐकू आरे. स्लत: भेंडडवनेशी शे 
ऐकरे शोते. रलकयि आऩरी शत्मा शोईर अळी बीती त्मारा 
लाटत शोती. 
 वयुक्षषत वॊकरन षेत्राच्मा मळाने, काभगाय 
वॊघटनेच्मा वदस्माॊवलरूद्ध धभक्मा आणण ठशॊवािायाच्मा 
घटनाॊभध्मे लाढ झारी शोती. १९८० च्मा उत्तयाधाात 
शजायाशून अचधक काभगाय वॊघटनेिे वदस्म आणण यफय 
टॎऩय भायर ेगेरे. 
 चिको भेंडडवरा भयामि े नव्शते. "जय 
आकाळातनु कोणी देलदतू खारी आरा आणण भाझ्मा 
भतृ्मभूऱेु काभगाय िऱलऱ अचधक फऱकट शोईर मािी 
त्माने शभी ठदरी तय भाझी मारा काशीि शयकत नवेर," 
भेंडडव माॊनी आऩल्मा भतृ्मचू्मा काशी काऱाऩलूीि एक ऩत्र 
मरठशरे शोत.े "ऩण प्रत्मषात अवॊ शोत नवतॊ," तो म्शणारा. 
"बव्म अॊत्मवॊस्काय आणण भोठ्मा मभयलणुकीभधून 
शोणाय्मा गदीभऱेु आम्शी ऩजान्म-लन लािल ूळकत नाशी. 
भरा जगामिे आशे." 



चिकोवािी, त्मािॊ कुटुॊफ, ज्मात आता त्मािा दोन लऴाांिा 
भरुगा वॉडडनो आशे, अत्मॊत भशत्लाि ेशोत.े आऩल्मा ऩत्नी 
आणण भरुाॊना त्राव व्शाला अव ेकधीि लाटत नव.े त्माॊनी 
तनयाधाय व्शाले अळी त्मािी त्रफरकुर इच्छा नव्शती ऩण 
तयीशी त्मारा लाटर ेकी तो शा वॊघऴा वोडू ळकत नाशी  

"आम्शी मा रढाईऩावनू ऩऱ काढू ळकत नाशी," भेंडडव 
िाभऩणे वाॊगत. "आम्शी वॊघऴा िार ू िेलरा ऩाठशजे. आम्शी 
आभच्मा वाथी काभगायाॊि े भयणाॊकीत शार फघू ळकत 
नाशी." 
       चिको भेंडडव माॊच्मा शत्मेिे तोऩमांत वशा प्रमत्न 
झार ेऩण त ेत्मातून लािर.े स्त्जथ े स्त्जथे जामिे ततथे त्माॊना 
फयोफय अॊगयषक घ्माले रागत. २० डडवेंफय योजी भेंडडव वेना 
भादयेुयाच्मा जॊगरातीर एका भोठ्मा गाली दयूिा प्रलाव 
करून गेरे, तथेे त्माॊनी काभगाय वॊघटनेत ४०० शून अचधक 
टॎऩवािा वभालेळ केरा. त्माच्मा मभत्राॊनी त्मारा 
झ्माऩयुीऩावनू दयू याशण्डमािा इळाया ठदरा अवरा तयी भेंडडव 
घयी ऩयतण्डमावािी आग्रशी शोत.े त्माॊना कुटुॊफावभलेत 
णिवभव वाजया कयामिा शोता. 
      २२ डडवेंफय १९८८ योजी वॊध्माकाऱी भेंडडव आऩल्मा 
अॊगयषकाॊवश झ्माऩयुी मेथीर घयाति शोते. वॊध्माकाऱी 
काशी लेऱ त ेडोमभनोईव खेऱर े (एक पाव ेटाकून खेऱामिा 
खेऱ.) यात्रीच्मा जेलणाऩलूी त्माॊनी आॊघोऱ कयामिॊ ियलरॊ. 
फाथरूभ त्माॊच्मा घयाऩावनू लेगळमा इभायतीत शोतॊ. 
 त्माॊच्मा घयाच्मा भागे जॊगराच्मा दाट झाडीत 
रऩरेरा भायेकयी भेंडडविी लाट ऩशात शोता. 
 भेंडडव भागच्मा दायातनू फाशेय ऩडरे. जेव्शा 
त्माॊनी अॊधायात वलजेयी ऩेटवलरी तवे्शा जण ू काम त्माॊनी 
स्लत:रा भायेकय्माच्मा स्लाधीन केरे. तलेढ्मात अॊधायातनू 
गोळमाॊिा लऴााल झारा. भेंडडव रडखडत घयाकड ेआरे. 
आणण काशी षणाति त्माॊिा भतृ्म ूझारा. 



 भवुऱधाय ऩालवात मबजत त ेवला, ळाॊतऩणे 
िारत ििाकड ेगेरे. त्मातीर एकजण राकडी क्रॉवलय 
फवलरेल्मा भेंडडवच्मा वलळार छामाचित्राॊवश िारत 
शोता. याजकायणी, चित्रऩट तनभााते, अमबनेत,े ऩत्रकाय, 
लसैातनक आणण ऩमाालयणळास्त्रसशी यफय टॎऩवाच्मा 
जोडीने त्माॊच्मा आक्रोळात आणण दु् खात वाभीर झारे. 
 शेि रोक शोते ज्माॊना भाशीत शोतॊ, भेंडडव 
माॊनी जॊगर लािवलण्डमावािी वॊघऴा केरा. 
"भाझ्मा अॊत्मवॊस्कायालेऱी भरा पुरे नको आशेत,” 
 एकदा चिको भेंडडव म्शणार,े “कायण भरा 
भाशीत आशे की ती जॊगरातनू तोडून आणरी अवतीर"  
 ऩण आजच्मा मा प्रवॊगी भेंडडवच्मा मभत्राॊनी 
त्माॊच्मा इच्छेिी ऩलाा केरी नाशी. त्माॊच्मा थडग्मालय 
वुॊदय ताजी पुरॊ अऩाण केरी गेरी. 
 २६ डडवेंफय १९८८ योजी डावी अल्व्शव ऩयेया 
मा ऩळऩुारकाच्मा भरुाने भेंडडवच्मा शत्मेिा गनु्शा 
कफरू केरा. डडवेंफय १९९१ भध्मे, झ्माऩयुीच्मा कोटाात 
गदी झारी शोती खटल्मािी वनुालणी ऐकण्डमावािी २०० 
ऩेषा जास्त रोक गदी करून शोत.े ब्राझीरच्मा 
लताभानऩत्राॊनी ळतकातीर वलाात भोिा खटरा म्शणून 
त्मािे लणान केर े शोते. २२ लऴीम ऩयेया आणण त्मािे 
लडीर डारे अल्लेव दा मवल्ला मा दोघाॊनाशी चिको 
भेंडडवच्मा शत्मेवािी दोऴी ियवलण्डमात आरे. दोघाॊनाशी 
१९ लऴाांच्मा तरुूॊ गलावािी मळषा वनुालण्डमात आरी.
  

जगबयातीर लताभानऩत्राॊत चिको भेंडडवच्मा भतृ्मचू्मा फातम्मा 
ऩठशल्मा ऩानालय्छाऩनू आल्मा. त्माच्मा अॊत्मवॊस्कायावािी 
शजायाशून अचधक रोक उऩस्त्स्थत शोत.े 
 



 चिको भेंडडव माॊिे जीलन आणण भतृ्मू वॊऩणूा 
ऩथृ्ली, ऩजान्म-लन आणण तथेीर रोकाॊच्मा वॊयषणावािी 
लाठशर े गेरे शोत.े भेंडडव माॊनी िाभऩणे वाॊचगतरे की, 
"आम्शी कोणत्माशी ककॊ भतीलय अभेझोतनमािा वलनाळ 
वशन कयणाय नाशी. अॎभेझॉनच्मा वलध्लॊवाभऱेु केलऱ 
जॊगरातीर रोकि नव्शे तय वॊऩणूा ऩथृ्लीराशी धोका 
तनभााण शोईर." 
 भेंडडवि ेमभत्र आणण अनमुामी त्माच्मा भतृ्मनेू 
द;ुखी झार.े ऩण त्माॊनी शाय भानरी नाशी. त्माॊिा अवा 
वलचलाव शोता की फॊदकुीिी एक गोऱी चिकोिा, ऩजान्म-
लनावािीिा वॊघऴा थाॊफ ूळकणाय नाशी.  
 भािा १९८९ भध्मे, २०० यफय टॎऩवा आणण येड 
इॊडडमन चिको भेंडडवने मोजरेल्मा ऩरयऴदेवािी एकत्र 
जभर.े शी अरामन्व ऑप ऩीऩल्व ऑप पॉयेस्ट िी ऩठशरी 
ऩरयऴद / वबा शोती. चिकोिा िुरतबाऊ वेफॎस्त्स्टओ माॊनी 
मा वबेरा वॊफोचधत केर:े "आभच्मा जोडीदायािी शत्मा 
करुन, त्माॊनी अवा वलिाय केरा अवेर की त े आभिी 
िऱलऱ वॊऩल ूळकतीर. ऩयॊत ुत ेिुकीिॊ आशे. आज आम्शी 
त्मा जोडीदायाच्मा वॊघऴााप्रती आभिी लिनफद्धता जाशीय 
कयतो" 
 भािा १९८९ च्मा मा वबेनॊतय "लन-यठशलाळाॊिी 
घोऴणा" जायी कयण्डमात आरी. त्मात मरठशरे शोत:े 
   

   "जॊगराॊच्मा यठशलाळाॊिी आऩरे षेत्र वयुक्षषत यशाल े
अळी इच्छा आशे. शी वॊस्था आऩल्मा कभाईिा आणण 
आऩल्मा वॊस्कृतीिा आधाय अवरेल्मा मा वलस्तीणा ऩयॊतु 
नाजूक जीलनळरैीच्मा वॊयषणावािी वला प्रमत्न कयेर." 
पक्त चिको भेंडडवभऱेुि आज जगबयातीर रोक ऩजान्म-
लनवॊयषणावािी काभ कयत आशेत. ऩजान्म-लनाॊवलऴमी 
मरठशरेर े रखे आणण त्माॊिी ऩसु्तके, त्माॊि े
ऩमाालयणळास्त्र रोकाॊना ळाचलत ळतेीिे भशत्त्ल मळकलत 
आशेत. फय्माि रोकाॊनी ऩजान्म-लनातीर झाडाॊऩावनू 
फनलरेल्मा लस्तू खयेदी कयणे, ककॊ ला ऩजान्म-लनात 
लाढरेल्मा प्राण्डमाॊिे भाॊव खाणे फॊद केर ेआशे, आणण अळा 
प्रकाये भेंडडवच्मा कामााव ऩाठिॊफा दळावलरा आशे. 
      त्माॊच्मा अॊत्मवॊस्कायाच्मालेऱी, चिकोच्मा एका 
मभत्राने आऩल्मा वला वभथाकाॊच्मा लतीने वाॊचगतरे: 
"चिको अजूनशी त्माने केरेल्मा वला गोष्टीॊभऱेु आणण 
त्माने वाॊचगतरेल्मा तत्त्लाॊभध्मे स्त्जलॊत आशे. शा वॊघऴा 
वरुू िेलण्डमावािी आम्शी लिनफद्ध आशेत. "मा ऩथृ्लीच्मा 
वधन आणण लवैलध्मऩणूा ऩरयवॊस्थेच्मा वॊयषणावािी रोक 
स्त्जथे स्त्जथ े रढा देत आशेत, ततथे ततथे शी फाॊचधरकी 
आजशी कामभ आशे. 

समाप्त  


